
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JG/2017/33 Junta de Govern Local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de setembre / 2017

Durada Des de les 14:00 fins a les 14:15 hores

Lloc Sala de sessions

Presidida per Rafael Moya Camarón

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 SÍ

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

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local el 
dia 8 de setembre de 2017.

 

Aprovació de documents comptables (exp. 2364/2017)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2364/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
 
II. Relació de Fets

En  data  15  de  setembre  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 -10.019,75€, segons es detalla a la relació núm. 2017/30 
adjunta.
 
Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de despeses i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i  ADO, per un import total  de 1.822,13€, segons es 
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detalla a la relació núm. 2017/74, adjunta. (Endesa, S.A.U. - Gas)

 
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 75.988,53€, segons es detalla a 
la relació núm. 2017/75, adjunta. (Endesa, S.A.U. - Llum)
 
Quart.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 54.899,00€, segons es 
detalla a la relació núm. 2017/76, adjunta.

 

 

Incentius programa integral setembre 2017 (exp. 2332/2017)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 2332/2017, relatiu  als Incentius a la  Participació del  Programa 
Integral setembre 2017
 
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 
segon pagament es realitzarà durant el mes de setembre i s'abonaran els incentius 
corresponents als mesos de juliol i agost.
 
III. Fonaments de dret
L'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, i  la guia d'execució estableix que les 
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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 10,00€
- Ernesto Royo González,(major d’edat) per import de 20,00€
- Guillermo Coelho Moreno, (major d’edat) per import de 70,00€
- Pedro Plumed Márquez, (major d’edat) per import de 130,00€
- Daniel Rodríguez Rosado, (major d’edat) per import de 20,00€
-  Angel  Domínguez Ariza  (Tutor  Legal:  Encarnación  Ariza  Aranda)  per  import  de 
60,00€
- Alejandro Valenzuela Martínez, (Major d’edat) per import de 10,00€
- Africa  Santos Fernández (Tutor legal:  Raquel  Zapata Fernández)  per import  de 
30,00€
-  Nerea  Pérez  Márquez  (Tutor  legal:  Montserrat  Márquez  Garcia)  per  import  de 
30,00€
- Laura Albelda Amigo, (major d’edat) per import de 30,00€
- Yeisson Saavedra Sánchez, (major d’edat) per import de 10,00€
- Alba López Ceular (Tutor legal: Mª Pilar Ceular Nieto, ) per import de 10,00€
- Tania Robledilla Maraña (Tutor legal: Sonia Maraña Romani, ) per import de 10,00€
 
Segon.  Aprovar els documents comptables que s’adjunten i  formen part  d’aquest 
expedient.
 
Tercer. Notificar el present acord als participants del programa integral
 

 

Justificació subvenció coneguem els nostres parcs (exp. 2356/2017)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2356/2017, relatiu a la Justificació de la Subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona per fer front  a les despeses del  projecte «Coneguem els 
nostres parcs 2017»
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II. Relació de Fets
Segons les Bases que regulen l'atorgament de subvencions als Ajuntaments de la 
província de Barcelona per subvencionar a les escoles de 6è de primària per fer front 
a les despeses del  transport  escolar que es realitzin amb motiu de la  campanya 
“Coneguem  els  nostres  parcs”,  endegada  pel  servei  de  Parcs  Naturals  de  la 
Diputació de Barcelona i  vist  que en data 22 de desembre de 2016 la Junta de 
Govern  de  la  Diputació  de  Barcelona  va  atorgar  la  quantitat  de  775,98€  a 
l'Ajuntament  de  Badia  per  fer  front  a  les  despeses  del  transport  escolar  en  la 
campanya “Coneguem els nostres parcs”.
 
III. Fonaments de dret
De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Resolució 
229/2016 de 23 de març.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Justificar la subvenció atorgada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona a l'Ajuntament de Badia del Vallès per valor de 775,98€.
 
Tercer.  Notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Àrea d'Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, C/Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona.
 

 

Adjudicació i formalització contracte d'arrendament del local 131 L comercial 
(exp. 2041/2017)

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2041/2017, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte 
d’arrendament del local comercial núm. 131.
 
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 d'adjudicació directa 
dels 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 
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data 5 de maig de 2017.
 
3.  En data 19 de juliol de 2017, es va presentar la proposició del sr. Jonathan 
Pérez-Vico Pérez per a l'adjudicació directa de l'arrendament del local comercial 
número  131  ubicat  al  carrer  Mallorca,  núm.  1.  Aquesta  proposició  ha  estat 
informada  favorablement  pel  servei  gestor  en  data  24  de  juliol  de  2017 i 
l'interessat ha complimentat les obligacions d'ingressos i documentals previstes, 
d'acord amb la diligència de secretaria municipal de data 13 de setembre 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  Jonathan  Pérez-Vico  Pérez  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

 131 Carrer Mallorca, núm. 1 
Productes de regal i 
Personalitzats

 171’60€ 01/01/2030 

 
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.
 
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.
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Temes d'urgència

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

No hi han temes d'urgència.
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