Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/39

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

27 / d’octubre / 2017

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:35 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Martínez Valencia:
«Treball»
Una vegada verificada per la Secretària 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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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/11/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 03/11/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

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 20 d'octubre de 2017.

Aprovació de documents comptables (exp. 2783/2017)

II. Relació de Fets
En data 27 d’octubre 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 12.492,99€, segons es detalla a la relació núm. 2017/37,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 57.781,98€, segons es
detalla a la relació núm. 2017/92, adjunta.

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

Codi Validació: 6FDZ7Z7LYSS6L2C5952H6MFXE | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 19

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2783/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Esmena error material metres parada núm 56 del mercat ambulant (Exp.
2725/2017)
Favorable

2. El 14 de juliol de 2017 es va aprovar la renovació de les autoritzacions
administratives per a la venda no sedentària per a l'any 2017 , comprovant-se que
l'ampliació de metres concedits al senyor Modest Flores Amaya el de 4 a 8 metres no
apareixia, constant només 4 metres en contes dels 8 que tenia concedit des de l'1 de
juliol de 2016.
3 En relació als acords abans esmentats, es detecta error material pel que fa al
número de metres que està ocupant el titular de la parada del mercat de venda no
sedentària núm. 56.
III. Fonaments de dret
1r.. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

II. Relació de Fets
1. En data 14 d’octubre de 2016 per acord de la Junta de Govern Local es va acordar
l’ampliació de l’autorització administrativa al mercat ambulant de Badia del Vallès del
lloc núm. 56 que figura a nom del senyor Modesto Flores Amaya passant de 4 metres
a 8 metres i amb efectes del 1 de juliol de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedien
Expedient número 2725/2017, relatiu a l’esmena d’error material en quant als metres
autoritzats al senyor Modesto Flores Amaya i que es relaciona amb l’expedient
1225/2017 de l’aprovació del padró per l’any 2017 de les autoritzacions
administratives i de la liquidació de la taxa per l’ocupació de parades al mercat
ambulant, acordada per la JGL en data 14 de juliol de 2017.

Primer. Esmenar l’error material de l’acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol
de 2017 del padró de les autoritzacions administratives per a l’any 2017 en quant a
número de metres concedits a la parada núm. 56 que figura a nom del senyor
Modesto Flores Amaya i que en contes de 4 mts es modifiqui per els 8 metres que
està ocupant des de l’1 de juliol de 2016.
Segon.- Aprovar l’emissió dels rebuts adients a raó de 8 metres lineals de la parada
núm. 56 a nom del senyor Modesto Flores Amaya del padró de l’any 2017.
Tercer. Notificar el present acord als interessats, a l’Àrea d’Economia d’aquest
Ajuntament i a l’ORGT de la Diputació de Barcelona per l’anul·lació de les possibles
liquidacions emeses i les noves rectificades.

Ajuts d'urgència social agost 2017 (Exp. 2439/2017)
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Per tot això, s'acorda:

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2439/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes d’Agost.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 1.974,68€ segons es detalla a la relació adjunta 81/2017.

Ajuts Urgència social setembre 2017 (Exp. 2614/2017)

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 30 de març 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.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2614/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes de Setembre.
II. Relació de Fets
En data 30 de març 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.
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Favorable

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, fase ADO, per un import
total de 4.877,29€ segons es detalla a la relació adjunta 85/2017.

Aprovació targetes moneder juny (Exp. 2416/2017)

III. Fonaments de dret
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.
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, fase ADO, per un import total
de 14.235,38 €, segons es detalla a la relació 78/2017.

Aprovació targetes moneder juliol (Exp. 2430/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2430/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de juliol.
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

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.
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.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2416/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 17.317,75 €, segons es detalla a la relació 80/2017.

Aprovació pagament quota comunitat propietaris local núm. 23 (Exp.
2730/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2730/2017, relatiu a la quota de participació del local comercial
núm. 23 ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 41.
II. Relació de Fets
1. Álvaro Jose Pacheco en representació de LA GESTIÓN RESPONSABLE, SCCL,
com a administradors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 41
on s’ubica el local comercial núm. 23, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al període
des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 d’octubre de 2017, segons a la quota de
participació del local aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que el local comercial s’ha
recuperat per cessió de l’anterior arrendatària en data 31 de desembre de 2016 i
hores d’ara no té arrendatari, les quotes pendents de la comunitat de propietaris
s’han d’assolir per part d’aquest Ajuntament.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el
pagament de l’import sol·licitat per part de “LA GESTIÓN RESPONSABLE SCCL”
com a gestors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 41, i per
import de 150’00€ (cent cinquanta euros) i corresponents al període des de l’1 de
gener de 2017 al 31 d’octubre de 2017.
III. Fonaments de dret

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.
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III. Fonaments de dret
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
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.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio
sobre la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat
de propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Tercer.- Notificar a la gestora “LA GESTIONJ RESPONSABLE, SCCL” , a la
comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 41 i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Aprovació pagament quota comunitat local núm. 125 (exp. 2741/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2741/2017, relatiu a la quota de participació del local comercial
núm. 125 ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 11.
II. Relació de Fets
1. Álvaro Jose Pacheco en representació de LA GESTIÓN RESPONSABLE, SCCL,
com a administradors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Costa Brava, núm.
11 on s’ubica el local comercial núm. 125, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament
de Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al període
des de gener de 2012 fins a maig de 2014, segons a la quota de participació del local
aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que el local comercial s’havia
recuperat per cessió de l’anterior inquilí en data 01/10/2011 i posteriorment es va
adjudicar a l’actual arrendatari en data 02/05/2014 pel que les quotes pendents de la
comunitat de propietaris durant aquest període que no ha estat llogat s’han d’assolir
per part d’aquest Ajuntament.
3.Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el
pagament de l’import sol·licitat per part de “LA GESTIÓN RESPONSABLE SCCL”
com a gestors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Costa Brava, núm. 11, i
per import de 522’00€ (cinc-cents vint-i-dos euros) i corresponents al període des de
gener de 2012 fins a maig de 2014.

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
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Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de
propietaris del local comercial número 23 ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 41,
d’import total de de 150’00€ (cent cinquanta euros) i corresponents al període des de
l’1 de gener de 2017 fins al 31 d’octubre de 2017 de les quotes ordinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio
sobre la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat
de propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Tercer.- Notificar a la gestora “LA GESTIONJ RESPONSABLE, SCCL” , a la
comunitat de propietaris de l’avinguda Costa Brava. Núm. 11 i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Aprovació pagament quota comunitat local núm. 123 (exp. 2736/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2736/2017, relatiu a la quota de participació del local comercial
núm. 123 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 1.
II. Relació de Fets
1. Álvaro Jose Pacheco en representació de LA GESTIÓN RESPONSABLE, SCCL,
com a administradors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 1 on
s’ubica el local comercial núm. 123, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al període
des del mes d’octubre de 2014 fins a octubre de 2017, segons a la quota de
participació del local aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que aquest local comercial es
troba en situació de reclamació judicial per deutes del lloguer amb aquest Ajuntament
pel que les quotes pendents de la comunitat de propietaris s’han d’assolir per part
d’aquest Ajuntament.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el
pagament de l’import sol·licitat per part de “LA GESTIÓN RESPONSABLE SCCL”
com a gestors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 1, i per
import de 462’50€ (quatre-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims) i
corresponents al període des del mes d’octubre de 2014 fins al mes d’octubre de
2017.
III. Fonaments de dret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
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Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de
propietaris del local comercial número 125 ubicat a l’avinguda Costa Brava. Núm. 11,
d’import total de 522’00€ (cinc-cents vint-i-dos euros) i corresponents al període des
de gener de 2012 fins a maig de 2014 de les quotes ordinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio
sobre la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat
de propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Tercer.- Notificar a la gestora “LA GESTIONJ RESPONSABLE, SCCL” , a la
comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 1 i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Aprovació quota comunitat local núm. 113 (exp. 51/2016)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 51/2016, relatiu a la quota de participació del local comercial núm.
113 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 8.
II. Relació de Fets
1. Álvaro José Pacheco en representació de LA GESTIÓN RESPONSABLE, SCCL,
com a administradors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 8 on
s’ubica el local comercial núm. 113, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al període
des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, segons a la quota de
participació del local aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que el local comercial s’ha
recuperat per cessió de l’anterior arrendatària en data 1 d’abril de 2014 i
posteriorment es va cedir per ús social en data gener de 2017 pel que les quotes
pendents de la comunitat de propietaris durant aquest període que no ha estat llogat
s’han d’assolir per part d’aquest Ajuntament.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el
pagament de l’import sol·licitat per part de “LA GESTIÓN RESPONSABLE SCCL”
com a gestors de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 8, i per
import de 574’32€ (cinc-cents setanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims) i
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
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Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de
propietaris del local comercial número 123 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 1,
d’import total de 462’50€ (quatre-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims) i
corresponents al període des del mes d’octubre de 2014 fins al mes d’octubre de
2017 per quotes ordinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

corresponents al període des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio
sobre la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat
de propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar a la gestora “LA GESTION RESPONSABLE, SCCL” , a la
comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 41 i als serveis econòmics
d’aquest Ajuntament.

Contracte menor de revisió anual de tots els sistemes i equips contraincendis i
de seguretat tant activa, com de seguretat passiva (exp. 2659/2017)
Favorable

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de
propietaris del local comercial número 113 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 8,
d’import total de 574’32€ (cinc-cents setanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims) i
corresponents al període des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016 de
les quotes ordinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Expedient número 2659/2017, relatiu al contracte menor de revisió anual de
tots els sistemes i equips contraincendis i de seguretat tant activa (extintors i
boques d'incendi equipades) com de seguretat passiva (detectors, polsadors i
centrals d'incendi).
II. Relació de Fets
1. D’acord amb allò que disposa l’article 22 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic,
l’informe del servei gestor de l’àrea de Territori, de data 17.10.2017, acredita
la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció a complir els fins institucionals previstos a l'article 13 del
RD1942/1993, de 5 de novembre, que aprova el reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis:"el mantenimiento y reparación de aparatos,

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

equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la protección contra
incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados; la Comunidad
Autónoma correspondiente llevará un Libro de Registro en el que figurarán
los mantenedores autorizados."

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de revisió anual de tots els
sistemes i equips contraincendis i de seguretat, tant activa (extintors i boques
d'incendi equipades), com de seguretat passiva (detectors, polsadors i
centrals d'incendi), amb l’empresa SEGUFOC S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a) Objecte: La revisió anual de tots els sistemes i equips contraincendis i
de seguretat tant activa (extintors i boques d'incendi equipades) com
de seguretat passiva (detectors, polsadors i centrals d'incendi), codi
CPV 50413200-5.
b) Vigència: 1 mes a comptar des de la notificació d’aquest acord.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3.719,20 € i 781,03 €
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu
es realitzarà dins dels terminis legals previstos comptats des de la data
de presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les
prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 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; l'article 38 de les Bases d'Execució del
Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest
òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. A la taula II de l’apèndix II del RD 1942/1993, de 5 de novembre, s'indiquen
les operacions a fer pel personal especialitzat en els diferents equips
contraincendis, essent la periodicitat anual, a més de les proves específiques
que s'hagin de fer amb els diferents equips i sistemes d'extinció.

aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions reglamentàries que s'informen a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició
de crèdit (AD), per import total de 4.500,23 euros, IVA inclòs, distribuït i amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost vigent:
1004.3231.21200 (791,95 €); 1604.4312.21200 (102,97 €); 1404.1512.21200
(1.766,78 €); 0504.3421.21200 (801,08€); 0804.2319.21200 (32,19€);
0904.3371.21200 (252,47 €); 0904.2317.21200 (14,16 €); 0704.3331.21200
(252,83 €); 0704.3321.21200 (58,99 €); 1404.1511.21300 (44,83 €);
0504.3422.21200 (127,41 €); i 1404.1533.22799 (254,58 €).
Quart. Notificar el present acord a l’empresa SEGUFOC S.L. i donar compte
als serveis econòmics municipals.

Transmissió de l'autorització administrativa oer a l'exercici de la venda no
sedentaria lloc núm. 66 (exp. 2626/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2626/2017, relatiu a la sol·licitud de transmissió de
l’autorització administrativa de la parada núm. 66 del mercat de venda no
sedentària a Badia del Vallès i a la liquidació de la taxa per l’ocupació de la
parada relativa a l’exercici 2017.
II. Relació de Fets

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

g) Responsable del contracte: Antonio Núñez Rodríguez, enginyer
municipal.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Seran les previstes al
RD1942/1993, de 5 de novembre, que aprova el reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, l’oferta acceptada del
contractista i a l’esmentat informe del servei gestor.

Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici
de la venda no sedentària al lloc del mercat ambulant número 66 sol·licitada
per la seva titular Sra. Maria Ramona Fernández Santiago, en favor de la
senyora Carmen Fernández Santiago amb efecte del 1 de novembre de
2017 segons el règim i condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: Confecció i Pijames
c) Metres: 8m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments
establerts per les reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte
de venda i als serveis que es disposin per a la seva venda les previstes en
el Reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès (BOP
27/08/2013).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la parada del mercat
de venda no sedentària núm. 66 corresponent al període comprès entre el
dia 1 de novembre i el 31 de desembre de 2017 i que es detalla a
continuació:
Parada núm. 66 Sra. Carmen Fernández Santiago 8 mts ……..144’00€
Tercer. Concedir el fraccionament de la taxa per la tramitació de l’expedient
de 109’25€ segons la ordenança fiscal núm. 6, article 6) aparta a) en dos
pagaments.
Quart. Notificar el present acord així com la corresponent liquidació a les

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 13 del capítol 3 del Reglament Regulador de la
venda no sedentària, de requisits per a la vàlida transmissió de l’autorització
administrativa.
2n. Segons l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.
3r. 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.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia núm. 2015-0468, de 25 de juny,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Aquest expedient es va iniciar a instància de part, mitjançant la sol·licitud
cursada per MARIA RAMONA FERNÁNDEZ SANTIAGO en data 5 d’octubre
de 2017 , número de registre d’entrada 2017-E-RC-8665.
2. En data 19 d’octubre de 2017, s'ha emès informe tècnic del servei gestor
favorable fent constar que a petició de la senyora Carmen Fernández
Santiago la taxa de tramitació d’expedient es fraccionarà en dues parts.

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.

Aprovació derrama per l'arranjament del ramal de l'aigua en la comunitat del
local núm. 114 (av. Eivissa, 10)(exp. 2733/2017)

2. Segons la “Ley de la Propiedad Horizontal” al seu article 11, punt 5), s’estableix que les
derrames pel pagament de millores realitzades a per realitzar a l’immoble, seran a càrrec del
propietari.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part del president de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa,
núm. 10 i per import de 192,00€ (cent noranta dos euros) i corresponents a la derrama per
l’arranjament del muntant d’aigua.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia
número 1352/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris
del local comercial número 114 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 10, d’import total cent
noranta dos euros (192,00€) i corresponents al pagament per l’arranjament del muntant
d’aigua a que pertoca al local comercial núm. 114.
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar als interessats i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la resolució
d’aquest acord.

Sol.licitud subvenció programa complementari Diputació suport a la inversió
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

II. Relació de Fets
1. Álvaro José Pacheco en representació de LA GESTIÓ RESPONSABLE, SCCL, com a
administrador de la comunitat de propietaris de l’avinguda Eivissa, núm. 10, sol·licita
mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la derrama
corresponent a l’arranjament del baixant general d’aigua que pertoca al local comercial núm.
114 i ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 10 a Badia del Vallès.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2733/20174, relatiu a la derrama sol·licitada per l’arranjament del ramal
d’aigua en la comunitat de propietaris del local comercial núm. 114 ubicat a l'avinguda
Eivissa, núm. 10.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

local (exp. 41/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 41/2017, relatiu a la justificació de la subvenció al programa
complementari de suport a la inversió local 2016 de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets

1. D'acord amb l'aprovació del pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019», celebrat en
sessió de 17 de desembre de 2015 i publicat en el BOPB de data 4 de gener de 2016.
2. Vist el Programa complementari de suport a la inversió local de la Diputació de
Barcelona publicat al BOPB de 18 de novembre de 2016.

3. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’alcaldia 468/2015, de data 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar en càrreg de la subvenció al programa complementari de
suport a la inversió local 2016 de la Diputació de Barcelona, 53.127,14 euros en
concepte de:
Actuació
Cost
Adequació pistes petanca carrer Menorca
10.935,38
€
Obra d’enderroc i retirada d’amiant del barracó situat a les 17.126,34
instal.lacions esportives exteriors a l’av. Tibidabo s/n
€
Adequació d’un espai per ubicar un mòdul prefabricat per a 25.065,42
transport sanitari a les instal.lacions esportives exteriors a l’av. €
Tibidabo s/n
Total
53.127,14
€
Tercer. Notificar el present acord als interessats pel Portal de tràmits els ens
locals i altres administracions de la Diputació de Barcelona.

Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

III. Fonaments de dret
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2. Atès l'interès de l'Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de garantir la
prestació de serveis locals i la cohesió social, realitzant actuacions de
manteniment en bens locals per al foment de la diversificació territorial.
3. Atès que s’han realitzat actuacions de manteniment en el període del 1 de
juliol de 2016 al 30 de setembre de 2017 amb les finalitats abans esmentades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Vista la recent convocatòria d'ajuts, dins del Programa complementari de suport a la
inversió local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla «Xarxa de Governs
Locals 2016-2019».

Local per a desenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats]
(exp. 2665/2017)
Favorable

3. Una vegada analitzat l’expedient personal de la sol·licitant i, amb la valoració de la
seva relació laboral amb l’ajuntament.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
2n. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 50.9).
3r. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
4rt. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (art. 321 a 344).
5è. Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat.
6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d
´alcaldia núm. 229/16, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la compatibilitat per a l’exercici com a docent al funcionari Sr. Miguel
Angel Salgado Alonso, sempre que les tasques es desenvolupin en horari de tarda i
siguin compatibles amb el seu calendari laboral, atès que en l’actualitat el seu torn de
matí dins d’aquest ajuntament és transitori, fins la reincorporació de la persona que
ocupa la plaça de matí o la substitució definitiva de la mateixa.
Segon. Notificar el present Decret a l´interessat, a la Junta de personal, al Comitè
d’empresa, i a les seccions sindicals.

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

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

2. Fent ús a la normativa vigent sobre la Llei d'incompatibilitats previst en la llei de
referència, és el seu desig compatibilitzar el seu lloc de treball com a
funcionari/personal laboral, amb una activitat a desenvolupar per compte propi en el
sector de l'ensenyament professional, en horari de tarda.
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II. Relació de Fets
1. Vista la instància presentada pel funcionari interí Sr. Miguel Angel Salgado Alonso
de data 27/09/2017 i núm. 2017-E-RC-8386, en la que sol·licita la compatibilitat per
poder treballar mitja jornada per les tardas com a professor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2665/2017, relatiu a Reconeixement de compatibilitat del personal
al servei de l´Administració Local per a desenvolupar activitats privades [terceres i
següents activitats]

Rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del
Vallès del local comercial núm. 76(exp. 2721/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. En data 18 d’octubre de 2017 s’emet informe per part dels serveis Tècnics
d’urbanisme en el que es posa de manifest que en el local hi ha prestatgeria i
mobiliari sense retirar propietat de l’Ajuntament que haurà de buidar i retirar.
En el mateix informe es fa constar que respecte a la devolució de la fiança dipositada
per l’arrendatari no hi ha cap inconvenient pel retorn de la mateixa.
2n. En data 18 d’octubre de 2017 s’emet informe per part d’intervenció on consta que
no existeixen obligacions ni deutes pendents amb aquest Ajuntament.
3r. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant
que s’aprovi la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 d’octubre de
2017, així com el retorn de la fiança que en el seu dia es va dipositar a la tresoreria
d’aquest Ajuntament i per import de 343’20€.

Número : 2017-0038 Data : 03/11/2017

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre
8949/2017 de data 17 d’octubre de 2017, el senyor Daniel Orlando Delgado Bertaina
com arrendatari legal, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament
del local comercial núm. 76, ubicat al carrer Saragossa, núm. 3 i amb efectes del 31
d’octubre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2721/2017, relatiu a la cessió del local comercial núm. 76 situat al
carrer Saragossa, núm. 3 a nom del senyor Daniel Orlando Delgado Bertaina i a
favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès del local comercial núm. 76, ubicat al carrer Saragossa, núm. 3, amb
efectes del 31 d’octubre de 2017.
Segon. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 343’20 €
(tres-cents quaranta-tres euros amb vint cèntims).
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.
Finalitzats els punts de l'ordre de dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els
següents acords:
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4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 468/2015 de 25 de juny.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació bases reguladores convocatòria per la
concessió d'ajuts d'integració esportiva (exp. 2470/2017)
Favorable

Atès l’informe emès pel Tècnic d’Esports que s’adjunta a aquest expedient.

III. Fonaments de dret.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra
legislació d’aplicació.
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel queal s’aprova el text únic de la Llei de
l’esport.
Règim de concertació del Catàleg de Serveis de 2017 de la Diputació de
Barcelona.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concesió dels ajuts
d’integració esportiva, adjuntes a aquest expedient, d' acord amb el que estableix la llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el model que es detalla per
accedir a la convocatòria, que s' adjunta i forma part d' aquest expedient.

Segon. Obrir termini de sol.licituds d' ajuts d’integració esportiva, establint el següent
calendari:

Del 30 d’octubre al 10 de noviembre de 2017
Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d´Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació
requerida.
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Davant la necessitat de regular les condicions i procediments per atorgar els ajuts d’integració
esporiva mitjançant unes bases que regulen la concessió d’ajuts esportius adreçats a la
prevenció del risc d’exclusió social i a la promoció d’activitats esportives d’acord amb els
principis d’igualtat.
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II. Relació de Fets
Atès l' objectiu d' aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a fomentar les accions de caire esportiu i d’integració social.
Atesa la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàletg de serveis 2017 del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2017, atorgada per l’Oficina d’Activiats Esportives, amb la
finalitat de prevenir el risc d’exclusió mitjaçant l’esport i per import de 9.568 € (nou-mil
cinc-cents seixanta-vuit euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2470/2017, relatiu als AJUTS D’INTEGRACIÓ ESPORTIVA.

Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit dels ajuts d’ integració
esportiva per import de 9.568 euros (nou-mil cinc-cents seixanta-vuit euros) a imputar en la
partida “0803 2317 48002 de Suport a la Infància-Premis, beques i p.e.”
Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municial i els Plecs restaran a
disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament, així com a la
pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat
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