
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2017/27 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 14 / de juliol / 2017 

Durada Des de les 10:00 fins a les 10:20 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Josep Martínez Valencia

Secretari Carmen Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

01925637P Eva María Menor Cantador NO

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador

1. Rafael Moya Camarón

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 de 
juliol de 2017.
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Aprovació de documents comptables (exp. 1774/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1774/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 14 de juliol de 2017 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’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de 
7.504,12€, segons es detalla a la relació núm. 24/2017, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 10.237,02€, segons es detalla a la relació núm. 58/2017,  
adjunta. (Gas)

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 81.151,06€, segons es detalla a la relació núm. 59/2017,  
adjunta. (Llum)

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 112.745,44€, segons es detalla a la relació núm. 60/2017,  
adjunta.

Anul·lació acord de novació del contracte d'arrendament del local comercial núm. 80 
(exp. 1920/2017)

Favorable

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1920/2017, relatiu a l’anul·lació de l’acord de novació de contracte 
d’arrendament del local comercial número 80.

II. Relació de Fets
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1. Vist l’acord de Junta de Govern de data 23 de juny de 2017 pel qual es va aprovar la 
novació  del  contracte  d’arrendament  del  local  comercial  núm.  80,  ubicat  a  l’avinguda 
Cantàbric, núm. 1 i que consta a nom de la senyora Begoña Mañas Segura amb la activitat de  
“Consultori Veterinari”.

2. Vist que aquest acord modifica clàusules del contracte inicial signat en data 18 d’abril de 
1990 segons les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi que van ser  
aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2012, i 
desenvolupades  per  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  28.01.2013,  dins  de  la 
delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada en data 18.12.2015 i 
posteriorment del 09.12.2016 per la Junta de Govern.

3. Vist que aquestes modificacions comporten modificacions amb les obligacions bàsiques, 
objecte de novació i a un augment en quant a la renda del local comercial núm. 80 segons el 
quadre següent:

 Renda mensual (sense IVA): 200,20€
 Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des 

de l’1 de gener de cada any.
 Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la 

data màxima de 01.01.2025.
4. Atès l’instancia presentada per l’arrendatària del local comercial núm. 80, senyora Begoña 
Mañas Segura, registre d’entrada núm. 6238/2017 de data 3 de juliol de 2017 en la que posa 
de manifest sentir-se perjudicada amb aquestes mesures i sol·licita l’anul·lació de l’acord de 
novació del contracte d’arrendament.

III. Fonaments de dret 
1r. D’acord amb els articles  72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
aprova  el  Reglament  de Patrimoni  dels  ens  locals;  articles  1255,  1273 ,  1274 següents  i 
concordants del Codi Civil.

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. Anul·lar l’acord de Junta de Govern de data 23 de juny de 2017 pel qual es va aprovar  
la  novació  del  contracte  d’arrendament  del  local  comercial  núm.  80,  ubicat  a  l’avinguda 
Cantàbric, núm. 1 a nom de la senyora Begoña Mañas Segura.

Segon. Modificar les condicions contractuals aprovades corregint la base de dades del locals 
comercial i mantenir les mateixes del contracte inicial signat en data 18 d’abril de 1990 tal i  
com s’indiquen:

 Renda mensual (sense IVA): 155’21€
 Revisió renda: ca 2 anys (propera revisió 01/05/2018.
 Duració del contracte: INDEFINIT (amb totes les pròrrogues legals fins al 01.01.2020, 

sent aquesta data improrrogable).

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  als  serveis  municipals 
d’economia.

Adjudicació i formalització contracte d'arrendament del local comercial núm. 76 (exp. 
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1715/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1715/2017, relatiu a l’Adjudicació i formalització del contracte d’arrendament 
del local comercial núm. 76.

II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 7 d’abril de  
2017, es va incoar aquest expedient sobre el procediment d'adjudicació directa de contractes 
d'arrendament de diversos locals comercials, béns patrimonials de titularitat municipal, d'acord 
amb allò previst  a l'article 107.1  de la Llei  33/2003, de 3 de novembre,  de Patrimoni  de les 
Administracions  Públiques  i  l'article  72.3  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

2.  Aquest  expedient,  juntament  amb  el  Plec de  clàusules  administratives,  econòmiques  i 
tècniques particulars que regiran el procediment, la convocatòria de la licitació i la publicació al  
perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, va ser aprovat per acord de 
Junta de Govern Local en data 5 de maig de 2017.

3. En data 14 de juny de 2017, es va presentar la proposició del senyor Daniel Orlando Delgado 
Bertaina per  a l'adjudicació directa de l'arrendament  del  local  comercial  número 76.  Aquesta 
proposició ha estat  informada favorablement  pel  servei  gestor  en data 14 de juny de 2017 i 
l'interessat ha complimentat les obligacions d'ingressos i documentals previstes, d'acord amb la 
diligència de secretaria municipal de data 5 de juliol de 2017.

III. Fonaments de dret
1r.  D'acord  amb L'article  107.1  de la  Llei  33/2003,  de 3  de novembre,  de Patrimoni  de  les 
Administracions  Públiques,  l'article  72.3  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  el  
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i el Plec de clàusules administratives, 
econòmiques i tècniques particulars que regeix el procediment.

2n. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) 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; l'article 5 de la 
Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la  disposició addicional 
segona 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 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Adjudicar al senyor Daniel Orlando Delgado Bertaina el contracte d'arrendament del local 
comercial,  propietat  de  l'Ajuntament,  que  a  continuació  es  descriu,  amb  les  condicions 
establertes al Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix 
el procediment, i les oferides a la proposició de l'interessat:

Local
núm.

Adreça Activitat
Renda 
mensual,
sense IVA

Duració Altres

76 Carrer Saragossa, 3
Acadèmia de Reforç 
escolar i Anglès

171’60 01/01/2025
Pròrroga 
de 5 anys 

Segon.  Imputar  a  l'aplicació  del  pressupost  d'ingressos  4314.54100  els  ingressos  derivats 
d'aquest contracte d'arrendament, donar compte als serveis d'economia municipals i  designar 
com a responsable del contracte, a l’Alcaldia d’aquest Consistori. 
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Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i requerir-lo per a la formalització del contracte dins  
del termini de 15 dies des de la notificació del present acord.

Liquidació taxa d'autorització admva. parada mercat ambulat núm. 44 (exp. 1306/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1306/2017, relatiu a la de transmissió de l’autorització administrativa de la 
parada número 44 del mercat de venda ambulant de Badia del Vallès i a la liquidació de la taxa 
per l’ocupació de la parada del senyor Javier Lorenzo Quintana del període de novembre de 
2016 a juny de 2017.

II. Relació de Fets
1.  En  data  7  de  juliol  de  2017  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  la  transmissió  de 
l’autorització administrativa de la parada núm. 44 que figurava a favor del Sr. Javier Lorenzo 
Quintana a nom del Sr. Pedro Fernández Fernández.

2. En data 3 de juliol de 2017, el senyor Javier Lorenzo Quintana expressa la seva voluntat de 
liquidar el total de la taxa per ocupació de la parada pendents i fins a la data de la transmissió  
de l’autorització.

3.  Consultat  amb  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  la  situació  de  pagament  d’aquesta 
concessió ens informen que a data d’avui està en període de voluntària fins a la desena fracció 
del 2016. 

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que estableix l’article 101 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  
règim local.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia núm. 
2015-0468, de 25 de juny, 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  les liquidacions de la taxa per  ocupació de la parada al  mercat  ambulant 
setmanal corresponent al període entre el 1 d’octubre de 2016 al 30 de juny de 2017 tal i com 
es detalla a continuació:

PARADA CONTRIBUYENT MTS IMPORT

44 Javier Lorenzo Quintana 5 342’74€ 

Segon.  Notificar  el  present  acord  així  com  la  corresponent  liquidació  a  les  persones 
interessades,  els  serveis  d’economia  municipals  i  a  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de 
Barcelona mitjançant l’aplicació de gestió WTP del mateix organisme.

Renovació/revocació/aprovació padró definitiu i liquidació taxes autoritzación admves 
mercat ambulant 2017 (exp. 1225/2017)
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Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1225/2017, relatiu a la renovació, revocació i del padró de les parades de 
venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès per al període de l’1 de juny de 
2017 al el 31 de maig de 2018.

II. Relació de Fets

1. Per la Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2016 es va aprovar el padró de les 
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del  
Vallès de l’any 2016.

2. Vist que el servei de Promoció Econòmica i Comerç va establir el període entre el 4 de maig 
i el 26 de maig de 2017, per a la renovació de les autoritzacions administratives en compliment  
d'allò que disposa el Reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès en el  
seu article 10.

3. Per instàncies presentades pels titulars de les parades del mercat de venda no sedentària 
de Badia del Vallès i una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la documentació 
per  a  l’esmena  de  la  mateixa,  la  parada  núm.  188  no  compleix  l’article  10,  durada  de 
l’autorització, punt 2) per no acreditar correctament la documentació sol·licitada, l’article 12, 
d’ingressos  i  taxes  municipals,  per  no  haver  satisfet  els  titulars  de  les  autoritzacions,  els 
ingressos  i  taxes  municipals  que  estableixen  els  procediments  d’atorgament  de  les 
Ordenances Fiscals d’aplicació i l’article 21, drets i obligacions, punt 2 apartat j) per no satisfer 
les taxes i  els tributs municipals i  no estar  al  corrent  de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 

4.  Vist  que  la  parada  núm.  160  no  ha  presentat  sol·licitud  de  renovació  de  l’autorització 
administrativa.

5. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament de 
data 26 de juny de 2017.

6. Vist el plànol d’ubicació de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del 
Vallès (ANNEX 2) i el llistat de la presentació de la documentació amb indicació de les dades 
de presentació (ANNEX 3).

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del 
Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.

2n. D’acord amb l’article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del 
Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
486/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.-  Aprovar  les  renovacions  de les  autoritzacions  administratives  corresponents  a  les 
parades del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès corresponent al període de l'1 
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de juny de 2017 al 31 de maig de 2018, així  com el  plànol d’ubicació d’aquestes, segons 
annexos 1 i 2 que s’ adjunten.

Segon.- Declarar la revocació, amb efectes de data de la aprovació d’aquest acord, de les 
autoritzacions administratives de les parades núm. 188 i 160, per manca de compliment dels 
requisits previstos al Reglament de venda no sedentària de Badia del Vallès, i/o per no haver 
sol·licitat la seva renovació, restant lliures les parades per possibles ampliacions i/o canvis 
d’ubicació i per a una nova adjudicació.

Tercer.- Aprovar el padró definitiu per l’any 2017 de les autoritzacions administratives per a la 
venda no sedentària a Badia del Vallès.

Quart.-  Aprovar  les  liquidacions  de la  taxa  per  l’ocupació  de parades  al  mercat  ambulant 
setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18, per l'import corresponent al període de l’1 
de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 segons l’annex 3 .

Cinquè.- Quart. Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia i Hisenda, a 
la Junta de Marxant del Mercat Ambulant, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

Pèrdua del dret de cobrament i acceptació de la renúncia de la subvenció concedida a 
Entitats del Municipi (exp. 1042/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1042/2017, relatiu a la Pèrdua del dret de cobrament de les Subvencions 
2016

II. Relació de Fets
Amb  data  21  d’octubre  de  2016  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  la  concessió  de 
subvencions per a les entitats del municipi. 

Les entitats: Colla de Geganters, associació de veïns i El Autismo tiene voz no van presentar  
la justificació de les subvencions atorgades.

L’entitat Grup Islàmic Al-Hikma va renunciar a l’atorgament de la subvenció.

III. Fonaments de dret
De conformitat  amb l'article  89  de RD 887/2006,  de 21 de juliol  del  Reglament  de la  llei  
38/2003 general de Subvencions, disposa: 

«1. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de  
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la Llei  
General de Subvencions.

2.  El  procediment  per  declarar  la  procedència  de la  pèrdua  del  dret  de cobrament  de la 
subvenció serà establert en l’article 42 de la Llei General de Subvencions».

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23 de 
març.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Iniciar expedient de pèrdua del dret de cobrament de la subvenció concedida en data 
21 d’octubre per Junta de Govern Local a:

- Colla de Geganters, per import de 646,71€ 
- Associació de Veïns, per import de 461,94€
- Associació El Autismo tiene Voz, per import de 646,71€

Segon. Acceptar la renúncia de la subvenció concedida al Grup Islàmic Al-Hikma , per import  
de 92,39€

Tercer. Notificar i  donar audiència als interessats, pel termini de quinze dies perquè puguin 
al·legar i presentar els documents que estimin pertinents.

Adjudicació contracte de serveis de manteniment, conservació, connexió a una Central 
receptora i gestió d'incidències centrals alarmes antiintrusisme als diferents 
equipaments i edificis municipals (exp. 2731/2016)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2731/2016, relatiu al contracte de serveis de manteniment, conservació, 
connexió a  una  Central  Receptora i  gestió d'incidències  de les diferents  centrals  d'alarma 
antiintrusisme als diferents equipaments i edificis municipals.

II. Relació de Fets
1. Per informe de Àrea del Territori,  serveis de manteniment, de data 4 de maig de 2017,  
s’acredità la necessitat de contractar els serveis de manteniment, conservació, connexió a una 
Central Receptora i gestió d'incidències de les diferents centrals d'alarma antiintrusisme als 
diferents equipaments i edificis municipals, en atenció a millorar la seguretat i la integritat de 
tots els equipaments de titularitat municipal, així com l'acompliment de la normativa.

2. Per acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2017 es va aprovar l'expedient 
de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  diversos  criteris  d'adjudicació,  dels  serveis 
expressats, amb un pressupost total anual de 15.500 € euros, sense IVA.

3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 26 de 
juny de 2017, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa IMAN SEGURIDAD, 
SA, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i 
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 05 de 
Juliol del 2017.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 53, 146, 
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre,  que aprova  el  text  refós  de la  Llei  de contractes  del  sector  públic  i  de 
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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.  Declarar  vàlid el  procediment de contractació seguit  i  la resolució adoptada per  la 
Mesa de Contractació a la sessió de 26 de juny de 2017 i,  en la seva virtut,  adjudicar  a 
l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte de 
serveis de manteniment, conservació, connexió a una Central Receptora i gestió d'incidències 
de les diferents centrals d'alarma antiintrusisme als diferents equipaments i edificis municipals, 
per l’import total anual de 12.476,67 euros, sense IVA.

Segon. Aprovar els documents comptables annexos de disposició de la despesa, en la part del  
contracte  a  executar  durant  el  període de juliol  a  desembre de 2017,  per  import  total  de 
7.548,44  euros,  IVA  inclòs,  i  distribuït  entre  les  següents  aplicacions  pressupostàries: 
1404.1512.21200 (1.509,68 €); 1604.4312.21200 (754,85 €); 1004.3231.21200 (1.887,10 €); 
0704.3321.21200 (754,85  €)  ;  0704.3331.21200 (754,85 €);  0804.2319.21200 (754,85 €)  ;  
0504.3422.21200 (377,42 €); 0904.2317.21200 (377,42 €) ; 1404.1511.22701 (377,42 €) i amb 
el  compromís  de  dotar  els  pressupostos  municipals  dels  exercicis  successius  amb  la 
consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació.

Tercer. Designar com a responsable del  contracte, l’enginyer  municipal,  Sr. Antonio Núñez 
Rodríguez. 

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, perquè en el termini de 15 dies hàbils següents al 
de la notificació concorri a la formalització del contracte; a tots els licitadors del procediment; i  
publicar-lo al perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar  aquest  acord  d'adjudicació  al  Perfil  de  contractant  i  també  la  seva 
formalització, en aquest darrer cas dins del termini de quaranta-vuit dies a comptar des 
de la data de formalització del contracte.

2. Comunicar  les  dades bàsiques  del  contracte  al  Registre  de Contractes  del  Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix 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.

Conveni cessió d'espai Associació Tumengue Calí (exp. 91/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient  número  91/2017,  relatiu  al  Conveni  de  cessió  l’ús  de  l'espai  «Annex  al  Casal 
d’Infants» a l’entitat Tumenge Calí.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de diversitat de l'Àrea d'Acompanyament a les persones els motius 
del perquè l’Associació de dones gitanes Tumenge Cali necessiten un espai per desenvolupar 
les seves activitats envers la comunitat gitana, i en conseqüència directa e indirectament de la 
comunitat en general del municipi de Badia del Vallès.

Aquest  objecte  compren una  retrospectiva històrica  d’aquesta  associació  i  l’exposició  dels 
motius per cedir aquest espai.
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2. A Badia del Vallès es donen moltes situacions que afecten la igualtat d'oportunitats de les 
persones gitanes i que, en alguns casos, deriven en fracàs escolar i situacions de desigualtat 
de gènere. És essencial comptar amb una associació que faci de vincle entre l’Ajuntament i la  
població gitana, i  que aquesta pugui desenvolupar activitats pensades per pal·liar aquestes 
situacions  conjuntament  amb el  Servei  de  Diversitat  de  l’Ajuntament.  Per  tant,  la  finalitat 
d’aquest  informe és donar a conèixer  una situació de risc d’exclusió social  de la població 
gitana  i  justificar  la  cessió  d’un  espai  a  l’Associació  de dones  gitanes  Tumenge Cali.  En 
concret perseguim dos objectius principals:

A.  Afrontar la situació de les dones gitanes amb problemàtiques de desigualtat  de gènere 
entesa com un dels problemes més greus de tota la comunitat gitana.

B. Oferir suport i acompanyament a les famílies gitanes i als infants d’aquestes que estant 
patint situacions molt dures amb un alt cost personal i familiar.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i 
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 
53, 144 i 150 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. 48 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

2n .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. Autoritzar l’ús de l'espai municipal « Annex al Casal d’Infants», segons plànol adjunt, a 
l’entitat Tumenge Cali, entitat inscrita en el Registre municipal d’Entitats de Badia del Vallès, de 
conformitat amb les condicions que s’especifiquen a les clàusules del text del conveni adjunt.

Segon.  Aprovar i  formalitzar el  conveni  regulador de les condicions de cessió de l’espai,  i 
delegar la signatura del mateix en l’Alcaldia municipal.

Tercer . Donar trasllat d’aquest acord a l'entitat Tumenge Calí.

Acabats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopta l'acord següent:

TEMES D'URGÈNCIA

Temes d'urgència: Incentius a la Participació del Programa Integral 2017 (exp. 
1862/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 1862/2017, relatiu ala Incentius a la Participació del Programa Integral 2017
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II. Relació de Fets
En data de 3 d'abril es va atorgar al Consell Comarcal, com a coordinadora d'una agrupació 
d'entitats,  una  subvenció  per  al  desenvolupament  del  Programa Integral  Inserjov@ Vallès, 
regulada per  l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre. L'Ajuntament de Badia del  Vallès 
participa en aquesta subvenció com a entitat agrupada i rep una subvenció de 63.777,00 €, 
dels quals 24.750€ s'atorguen en concepte d'Incentius a la Participació.

L'Ajuntament de Badia del Vallès va iniciar les seves accions en el marc del Programa integral  
el 5 d'abril de 2017.

En data de 16 de juny de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès.

L’Ajuntament de Badia del  Vallès abonarà una quantia de 10 euros per dia d’assistència i  
aprofitament amb un màxim de 150 euros mensuals a la persona jove participant.

Tal com estableix la Base 9.3, de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/318/2016, els incentius estaran 
condicionats  a  la  participació  i  aprofitament  de  la  persona  jove  a  les  actuacions  dels 
Programes Integrals.

Les entitats agrupades al Programa Integral Inserjov@ Vallès, en reunió de coordinació, van 
acordar fer el pagament dels incentius de manera bimensual. El primer pagament es realitzarà 
durant el mes de juliol i s'abonaran els incentius corresponents als mesos d'abril, maig i juny.

III. Fonaments de dret
L'Ordre TSF/318/2016,  de 22 de novembre,  i  la  guia  d'execució estableix  que les entitats 
beneficiàries  es  consideraran  entitats  col·laboradores  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya  als  efectes  de  la  gestió  i  el  pagament  dels  incentius  de  les  persones  joves 
participants. En aquest sentit, es formalitzarà amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
l’entitat en el marc dels Programes Integrals a través del conveni signat.

Tal com estableix la Base 9.3, de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/318/2016, els incentius estaran 
condicionats  a  la  participació  i  aprofitament  de  la  persona  jove  a  les  actuacions  dels 
Programes Integrals.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23 de 
març

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar els incentius a la participació i aprofitament de les actuacions del Programa 
Integrals dels següents participants:

- David Castilla Marín (Tutor legal: Agustina Marín Porro) per import de 160,00€ 
- Ernesto Royo González,(Major d’edat) per import de 150,00€
- Guillermo Coelho Moreno, (Major d’edat) per import de 170,00€
-  Adrià  Fernández Fernández (Tutor  legal:  Montserrat  Fernández Justicia,  )  per  import  de 
90,00€
- Pedro Plumed Márquez, per import de 200,00€
- Angel Domínguez Ariza ( Tutor Legal: Encarnación Ariza Arnada, 3) per import de 150,00€
- Alejandro Valenzuela Martínez, per import de 40,00€
- Africa Santos Fernández ( Tutor legal: Raquel Zapata Fernández, ) per import de 110,00€
- Nerea Pérez Márquez (Tutor legal: Montserrat Márquez Garcia, ) per import de 120,00€
- Laura Albelda Amigo, per import de 120,00€
- Yeisson Saavedra Sánchez, per import de 90,00€
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- Alba López Ceular (Tutor legal: Mª Pilar Ceular Nieto, ) per import de 70,00€
- Tania Robledilla Maraña (Tutor legal: Sonia Maraña Romani, ) per import de 100,00€

Segon. Aprovar els documents contables que a’djunten i formen part d’aquest expedient.

Tercer. Notificar el present acord als participants del programa integral

Acabats tots els temes, el president dona per finalitzada la reunió de la que com a secretària en 
dono fe. Document signat electrònicament.
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