
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/2016

(expte. 1213/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 13 DE MAIG DE 2016

Badia del Vallès, 13 de maig de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:05 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

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 de documents comptables (expte. 1190/2016)

3. Abonament quota anyal dispositiu Av. Costa Brava, 18 (expte. 1179/2016)

4. Ajuts urgència social maig 2016 (expte. 1177/2016)

5. Acceptació «Finançament Serveis Locals d'Ocupació» Catàleg DIBA 2016 (expte. 

686/2016)

6. Aprovació cessió concessió administrativa parades 18-19 (expte. 661/2016)

7.  Aprovació  liquidació  taxa  aprofitament  especial  domini  públic  local  a  favor 

d'empreses serveis subministrament (expte. 335/2016)

8. Ratificar i acceptar ajut DIBA catàleg 2016 per accions formatives del Recull d'activitats per  

als serveis locals d'ocupació (expte. 43/2016)

9. Aprovació i signatura convenis amb empreses (Conveni Cruïlla 2015/2016) (expte. 941/2014)

10. Aprovació Conveni A.I.G.M.A. Festa Major 2016 (expte. 1153/2016)

11.  Aprovació  Plec  convocatòria  Licitació  autorització  administrativa  ocupació  via  pública 

Quioscos Gelats (expte. 225/2016)

12. Temes d'urgència

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

1. Aprovació 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 6 de maig de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1190/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 10 de maig de 2016 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:

Primer. Aprovar l’anul·lació de l'autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un 
import total de -15.759,15 €, segons es detalla a la relació núm. 32/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 202.672,25 €, segons es detalla a la relació núm. 39/2016,  
adjunta.

3. Abonament quota anyal dispositiu Av. Costa Brava, 18

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1179/2016,  relatiu  a  l'abonament  de  la  quota  anual  pel  dispositiu 
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d'interconnexió sense fils, situat al terrat de l'edifici de l'avinguda Costa Brava, 18.

II. Relació de Fets
1. Vist el conveni signat entre l'Ajuntament i la Comunitat de propietaris en data 15 de març de 
2011, en el  qual  es  va arribar  a  l'acord d'instal·lar  al  terrat  de l'edifici  de la  comunitat,  un 
dispositiu per a la interconnexió sense fils dels edificis públics.
2. Vista la clàusula cuarta del conveni, on es fa constar l'obligació de l'Ajuntament d'abonar  
cada  any  la  quota  per  mantenir  aquest  dispositiu,  la  qual  és  de  2,500.-Euros  (DOS  MIL 
CINC-CENTS EUROS).

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 4,1 d) de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució d'Alcaldia 
núm. 507/2011 de data 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Abonar a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda Costa Brava, 18, la quantitat de 
DOS  MIL  CINC-CENTS  EUROS  (2.500-€),   en  concepte  de  quota  anyal  del  dispositiu 
d'interconnexió instal·lat al terrat de l'edifici. L'Ajuntament abonarà aquesta quantitat amb càrrec 
a la partida 1702.9261.489.17 del vigent pressupost municipal.

Segon. Notificar la present resolució a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda Costa Brava, 
18 de Badia del Vallès.

4. Ajuts urgència social maig 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1177/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL MAIG 2016

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en especial  a les  persones que es  troben en 
situació de vulnerabilitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

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 D. LEG. 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  i  l’art.  19 i  següents  de les Bases d’execució del  
pressupost. 
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Per tot això,

S'acorda:  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 23.000,00 €, per atendre les obligacions,  
corresponents al mes de maig 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les  
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

5. Acceptació «Finançament Serveis Locals d'Ocupació» Catàleg DIBA 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 686/2016, relatiu al Fons de  Prestació: “Finançament dels Serveis Locals 
d'Ocupació”. Catàleg de Serveis 2016. Diputació de Barcelona.

II. Relació de Fets

1. En data 26 de novembre de 2015, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla  
“Xarxa  de Governs  Locals  2016-2019” que és  l'instrument  preferent  per  a  l'exercici  de les 
funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol  
general, mitjançant el qual s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la  
metodologia  d'implementació  de les  actuacions  i  dels  recursos  que es  comprenguin  al  Pla 
(BOPB 11 de desembre de 2015). 

2. En data de 17 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va  
aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2016, el seu règim regulador així com la convocatòria  
per la concessió dels recursos que s'hi inclouen. 

3. El Catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament 
aprova  la  Diputació  de  Barcelona,  en  el  marc  del  Protocol  general,  a  fi  de  satisfer  les 
necessitats manifestades pels governs locals.

4. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació d'acord amb 
la  clàusula  6  del  Protocol,  són  els  fons  de  prestació  que  consisteixen  en  transferències 
dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local,  
distribuïdes  per  criteris  objectius  i  unívocs  relacionats  amb  l'objecte  finançat  de  caràcter 
poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.

5. En data 7 de març de 2016 la Diputació de Barcelona comunica a l'Ajuntament de Badia del 
Vallès, mitjançant resolució que d'acord amb els criteris de distribució recollits a la mateixa 
resolució, es concedeix un fons de prestació de 13.623,68 €. 

III. Fonaments de dret

 1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b)  
de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  de bases del  règim local,  com a instrument preferent  per  a  
l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació local. 

2n.D'acord amb la resolució d'atorgament del  Fons de Prestació “Finançament dels Serveis 
Locals d'Ocupació a l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

3è. De conformitat amb la delegació atorgada a favor d'aquesta Junta de Govern Local, per la 
Resolució d'alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Acceptar el fons de Prestació “Finançament dels Serveis Locals d'Ocupació”  atorgat 
per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2016 del “Pla de Governs 
Locals 2016-2019”, per un import total de 13.623,68 €, . 

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

6. Aprovació cessió concessió administrativa parades 18-19

Es retira de l'ordre del dia l'acord d'aprovació de cessió administrativa de les parades 18-19 del 
Mercat Municipal.

7. Aprovació liquidació taxa aprofitament especial domini públic local a favor d'empreses 
serveis subministrament

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  335/2016,   relatiu  a  l’aprovació  de  les  liquidacions  ingressos  bruts  per  
subministrament de gas, subministrament elèctric i telefonia.

II. Relació de Fets
Vistes les declaracions dels ingressos bruts procedents de la facturació per subministrament de 
gas, subministrament elèctric i telefonia al municipi de Badia del Vallès, presentades per les 
empreses que es detallen a continuació:

NIF TERCER PERÍODE BASE 
DECLARADA

A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. EXERCICI 2015 3.271,16

A63485890 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. EXERCICI 2015 695.977,13

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EXERCICI 2015 491.367,41

A65067332 GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. EXERCICI 2015 115.009,74

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 2n Trimestre 2015 22.069,97

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 3r Trimestre 2015 18.774,42

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 4t Trimestre 2015 22.123,73

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1r Trimestre 2016 25.274,95

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 2n Trimestre 2015 112,65

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 3r Trimestre 2015 182,50

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 4t Trimestre 2015 122,92

A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN U.R.SAU 1r Trimestre 2016 693,23

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 1r Trimestre 2015 104.072,22

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 2n Trimestre 2015 114.946,17
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A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 3r Trimestre 2015 122.100,83

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 4t Trimestre 2015 131.863,40

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 1r Trimestre 2016 132.530,86

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 1r Trimestre 2015 33.943,86

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 2n Trimestre 2015 33.646,13

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 3r Trimestre 2015 32.774,22

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 4t Trimestre 2015 27.592,71

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 1r Trimestre 2016 72.249,09

B39540760 VIESGO ENERGIA, S.L. 4t Trimestre 2015 1.001,01

B39540760 VIESGO ENERGIA, S.L. 4t Trimestre 2015 3.207,05

Atès que l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general, estableix al seu article 6.7 que la quota tributària, quan es tracti d’utilització privativa o 
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, en 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a 
una part important del veïnat, consistirà, en tot cas i sense cap excepció, 1,5 % dels ingressos  
bruts facturats anualment per part de les esmentades empreses dins el  terme municipal de 
Badia del Vallès.

Vistes, així mateix, les sol·licituds presentades per les empreses Gas Natural Servicios SDG 
SA,  referents  a  les  compensacions  de  les  corresponents  taxes  derivades  de  les  anteriors 
declaracions, amb part del deute reconegut a favor de l’esmentada empresa.   

III. Fonaments de dret

- Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

-  Els articles 20, 24 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei i Reguladora de les Hisendes Locals.

-  Els articles 57, 62, 72, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-  L' article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, segons es 
detalla a continuació:

NIF TERCER PERÍODE BASE 
DECLARADA

IMPORT 
TAXA

A61797536 GAS  NATURAL  COMERCIALIZADORA, 
S.A.

EXERCICI 2015 3.271,16 49,07

A63485890 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. EXERCICI 2015 695.977,13 10.439,66

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EXERCICI 2015 491.367,41 7.370,51

A65067332 GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. EXERCICI 2015 115.009,74 1.725,15
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A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 2n  Trimestre 
2015

22.069,97 331,05

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 3r  Trimestre 
2015

18.774,42 281,62

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 4t  Trimestre 
2015

22.123,73 331,86

A95758389 IBERDROLA CLIENTES, SAU 1r  Trimestre 
2016

25.274,95 379,12

A95554630 IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN 
U.R.SAU

2n  Trimestre 
2015

112,65 1,69

A95554630 IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN 
U.R.SAU

3r  Trimestre 
2015

182,50 2,74

A95554630 IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN 
U.R.SAU

4t  Trimestre 
2015

122,92 1,84

A95554630 IBERDROLA  COMERCIALIZACIÓN 
U.R.SAU

1r  Trimestre 
2016

693,23 10,40

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 1r  Trimestre 
2015

104.072,22 1.561,08

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 2n  Trimestre 
2015

114.946,17 1.724,19

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 3r  Trimestre 
2015

122.100,83 1.831,51

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 4t  Trimestre 
2015

131.863,40 1.977,95

A62186556 VODAFONE ONO, S.A. 1r  Trimestre 
2016

132.530,86 1.987,96

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 1r  Trimestre 
2015

33.943,86 509,16

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 2n  Trimestre 
2015

33.646,13 504,69

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 3r  Trimestre 
2015

32.774,22 491,61

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 4t  Trimestre 
2015

27.592,71 413,89

A82009812 ORANGE ESPAGNE, SAU 1r  Trimestre 
2016

72.249,09 1.083,74

B39540760 VIESGO ENERGIA, S.L. 4t  Trimestre 
2015

1.001,01 15,02

B39540760 VIESGO ENERGIA, S.L. 4t  Trimestre 
2015

3.207,05 48,11

Segon.  Procedir  a  les  compensacions  de les  liquidacions  de l’esmentada  taxa,  amb deute 
reconegut,  sol·licitades  per  l’empresa  Gas  Natural  Servicios  SDG SA,  segons  els  següent  
resum:  

NIF TERCER IMPORT IMPORT DEUTE 
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LIQUIDACIÓ RECONEGUT

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 7.370,51 7.370,51

Tercer.  Diferir,  en  el  cas  de  les  liquidacions  no  compensades,  la  comptabilització  dels 
corresponents reconeixements de drets al compte mensual de gestió de l’ORGT.

Quart. Notificar aquest acord als interessats i l’oficina local de l’Organisme de Gestió Tributària.

8.  Ratificar  i  acceptar  ajut  DIBA  catàleg  2016  per  accions  formatives  del  Recull  
d'activitats per als serveis locals d'ocupació

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 43/2016, relatiu als ajuts per la realització d’activitats formatives del Recull  
d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses. Catàleg de Serveis 2016. 

II. Relació de Fets

1. En data de 17 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va  
aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2016, el seu règim regulador així com la convocatòria  
per la concessió dels recursos que s'hi inclouen.

2.  Vistes  les  diferents  actuacions  susceptibles  de  ser  aprovades  en  el  marc  del  “Recull  
d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses” i d’acord amb la previsió 
d’accions a desenvolupar des del  Servei  Municipal d’Ocupació durant  l’exercici  2016,  es va 
presentar en data de 3 de febrer de 2016 la sol·licitud d’ajuts per la realització de cinc activitats 
formatives de l’esmentat recull.

3. En data 26 d’abril de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre una resolució  de la  
Diputació de Barcelona, on s’atorgava una subvenció total de 4.914,00 € corresponent als ajuts 
econòmics per la realització de les cinc accions formatives sol·licitades.

4. Vist l'informe de la tècnica d'ocupació de 9 de maig de 2016, i la documentació que s'adjunta 
i forma part d'aquest expedient.

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  el  Protocol  general  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”,   les  
disposicions que el desenvolupen, i el  Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2016, 
del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” i el Catàleg sectorial “Recull d’activitats per als 
serveis locals d’ocupació: persones i empreses (núm. 1/RASLO/16).

2n. De conformitat amb la delegació atorgada a favor d’aquesta Junta de Govern Local, per la 
Resolució d’Alcaldia número 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Ratificar la sol·licitud dels ajuts econòmics a la Diputació de Barcelona, en el marc de la 
convocatòria esmentada, de les accions formatives següents:

Taller d’alfabetització digital: “Els primers passos amb l’ordinador i internet” (24 h).
Taller d’alfabetització digital: “Preparació Actic Bàsic” (24 h).
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Taller d’alfabetització digital: “Aprèn a fer els teus documents amb Word” (25 h).
Taller d’alfabetització digital: “Aprèn a fer fulls de càlcul senzills amb Excel” (25 h).
Taller  de  tècniques  de  recerca  de  feina:  “Entrevista  curricular  versus  entrevista  per 

competències” (8 h).

Segon. Acceptar l'ajut  atorgat per la Diputació de Barcelona, mitjançant resolució de data  26 
d’abril de 2016, per un import total de 4.914,00 € destinats al finançament del 75% del cost de 
les actuacions.

9. Aprovació i signatura convenis amb empreses (Conveni Cruïlla 2015/2016)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1666/2015, relatiu al Conveni Cruïlla 2015-2017

II. Relació de Fets

El 5 d'octubre de 2015 es va signar l'Addenda del conveni de col·laboració entre Departament  
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Badia del Vallès fins el 2017 per al projecte Cruïlla d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria dels instituts de Badia 
del  Vallès,  mitjançant  convenis  de  col·laboració  amb diferents  empreses  on  els  estudiants 
realitzen les pràctiques.

III. Fonaments de dret

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució 712/2015 de 28 
d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar i signar els convenis de col·laboració amb les empreses següents:

- Comac

- Low cost masajes

- Equivalenza

- Llop Gestió Esportiva, S.L.

- Montse Ortiz Perruquers

- Taller Santi Enrique

- Llar d'Infants La Llavor

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades.

10. Aprovació Conveni A.I.G.M.A. Festa Major 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número1153/2016, relatiu al Conveni A.I.G.M.B. Festa Major 2016 de dur a terme el 
festival de música 'Badia 'n' Rock', dins del marc de la Festa Major 2016.
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II. Relació de Fets
1. Segons informe del servei gestor de Cultura de l'Àrea d'Acompanyament a les persones, s'ha 
negociat acordar el conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ D'INTEGRANTS DE GRUPS 
MUSICALS DE BADIA, d'ara endavant, l'AIGMB, amb la finalitat de promoure la música entre la 
població jove del municipi.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69 
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.  
52,  53,  239 i  ss.del  D Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  que aprova el  text  refós  de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14  
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 22 i ss. de  
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret  
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 1352/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern 
Local. 

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'A.I.G.M.B, 
per dur a terme el festival de música 'Badia 'n' Rock', dins del marc de la Festa Major 2016 i 
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de DOS MIL euros, 2.000,00€, en 
concepte de Festes Locals i amb càrrec a la partida 0703 3381 48903 del pressupost vigent per 
a 2016.

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'A.I.G.M.B.

11.  Aprovació  Plec  convocatòria  Licitació  autorització  administrativa  ocupació  via 
pública Quioscos Gelats

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 225/2016, relatiu a l'atorgament d'autorització administrativa per a l'ocupació 
privativa de la via pública per a la venda de gelats en quioscos. 

II. Relació de Fets

1. Per provisió de la Regidora de promoció Econòmica i Comerç de data 3 de febrer de 2016, 
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 gelats en cinc quioscos a la via pública. 

2. En data 4 de maig de 2016, els serveis tècnics municipals del  servei  gestor van emetre 
informe sobre les necessitats i procedència del procediment i alhora van elaborar l'esborrany de 
Plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars en compliment de la 
normativa general i sectorial d'aplicació.
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3. Igualment consta a l'expedient l'informe preceptiu de 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 es disposa, entre d'altra legislació d'aplicació, al  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; el  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 la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

3n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 
229/2016, de 23 de març. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  per  a  l'atorgament  d'una  autorització  administrativa  d'ocupació 
privativa de la via pública per a la instal·lació de cinc quioscos de venda de gelats, mitjançant 
tramitació ordinària, procediment obert i  oferta econòmica més avantatjosa segons diversos 
criteris objectius d'adjudicació. 

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que 
regiran aquest procediment, convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el termini de 15 dies, a partir de  
l'endemà  de  la  publicació  en  aquest  últim,  els  interessats  presentin  les  proposicions  que 
considerin convenients.

Finalitzats  els  punts  de l'ordre del  dia  i  prèvia  declaració d'urgència  s'adopten el  següents 
acords:

TEMES D'URGÈNCIA

12. Aprovació bonificacions Casal d'Estiu 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 711/2016, relatiu a BONIFICACIONS CASAL D' ESTIU 2016

II. Relació de Fets

La  Junta  de Govern  Local,  en sessió  celebrada  el  18 de març  de  2016,  va  acordar  obrir 
sol·licituds per al casal d' estiu 2016 i va aprovar les bases reguladores de la concessió de 
subvencions destinades a bonificacions pel casal d' estiu de Badia del Vallès.

Aquestes  sol·licituds  ja  estan puntuades  i  resoltes  per  part  del  Servei  de Benestar  Social, 
d'acord  amb els  criteris  de valoració  econòmics,  familiars  i  socials,  establerts  a  les  bases 
esmentades.
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Del  total  de sol·licituds  presentades,  que han estat  106,  n'hi  ha  105 concedides  amb una 
puntuació igual o superior a 6 punts. 

S' acorda:

Primer. Aprovar el llistat adjunt amb l'import que haurà d'abonar cada família a la qual li ha estat  
concedida  la  bonificació  segons  les   bases  reguladores  de  la  concessió  de  subvencions 
destinades a bonificacions pel casal d' estiu 2016.

Segon. Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament.

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:50 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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