Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2016/41

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

16 / de desembre / 2016

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:10 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

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/12/2016
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 22/12/2016
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es llegeix i s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
9 de desembre de 2016.

Aprovació de documents comptables (expte. 3007/2016)

II. Relació de Fets
En data 14 / de desembre / 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.
S’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per
un import total de -4,131,11 € , segons es detalla a la relació núm. 40/2016,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 237.378,26 € segons es
detalla a la relació núm. 99/2016 , adjunta.

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
Expedient número 3007/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement

d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 40.174,75 € , segons es
detalla a la relació núm. 101/2016 (factures Endesa), adjunta.

Aprovació Contracte Menor d'Obres reforma àrea d'Alcaldia (expte. 2634/2016)

II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de l’Àrea de Territori, de data 2 de
desembre de 2016, s’acredita la necessitat i idoneïtat d'aquest expedient de
contractació en atenció a la necessitat d'una nova distribució d'espais a la
segona planta de l’ajuntament per la creació de l'Àrea de Presidència
integrada pels serveis de participació ciutadana, oficina del pressupost
participatiu, comunicació, transparència i bon govern, avaluació de polítiques
públiques, seguretat ciutadana i ciutadania, convivència i civisme.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 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.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el contracte menor d'obra de la reforma de l'Àrea de
Presidència, amb l’empresa FORMEX 2000, S.L., que s'ajustarà als plànols
adjunts.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb els plànols, amb el
següent règim i condicions bàsiques:
a) Objecte: Reforma de l'Àrea de Presidència, amb codi 45421152-4.
b) Vigència: Un mes aproximadament.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.148,00 € i 871,08 €.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es
realitzarà dins dels terminis legals previstos, des de la data de presentació de
la factura, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per
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
Expedient número 2634/2016, relatiu a la reforma de l'Àrea de Presidència
per la nova distribució dels espais.

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovació reclamació quotes Comunitat de Propietaris Local 108 (expte.
2851/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2851/2016, relatiu a la quota de participació del local comercial
núm. 108 ubicat a l'avinguda Mediterrània, núm. 3.
II. Relació de Fets
1. El Sr. Rafael Paya Baño, amb DNI 37734829V com a president de la comunitat de
propietaris de l’avinguda Mediterrània, núm. 3, sol·licita mitjançant registre a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat
corresponent a tot l’any 2016.
2. La disponibilitat d'aquest local s'ha recuperat per part de l'ajuntament per rescissió
del contracte d'arrendament amb l'anterior inquilí en data 1 de juliol de 2013 i a data
d’avui encara no està llogat tot i que va sortir a concurs en el darrer procés
d’adjudicació..

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 Mediterrània, núm. 3 i per import de 108,00€ (cent
vuit euros) i corresponents al pagament de tot l’any 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

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Quart. Notificar el present acord a FORMEX 2000, S.L. i donar compte als
serveis econòmics municipals.
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Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de
crèdit (AD), per l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida
1404.1512.21200 del pressupost general vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'òrgan competent.
e) Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi
DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries
que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les previstes al
pressupost i oferta del contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic
d'aquesta contractació, i el termini d'execució.
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.

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.
S'acorda:

Atorgament d'autoritzacions asministratives de parades mercadet ambulant
(expte. 1694/2016)
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tercer.- Notificar al president de la comunitat de propietaris de l’avinguda
Mediterrània, núm. 3 Sr. Rafael Paya Baño i als serveis econòmics d’aquest
Ajuntament la resolució d’aquest acord.
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Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació
corresponent a la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del
pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat
de propietaris del local comercial número 108 ubicat a l’avinguda
Mediterrània, núm. 3, d’import total cent vuit euros (108,00€) i corresponents
al pagament de tot l’any 2016.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1694/2016, relatiu a la liquidació de la taxa per l’ocupació de
parades al mercat ambulant, relativa a l’exercici 2016, corresponent a les noves
adjudicacions de parades acordada per la JGL de data 11 de novembre de 2016.
II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 11 de novembre de 2016, va
aprovar l’atorgament de les autoritzacions administratives per exercir la venda no
sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès detallades a continuació:

DATA ALTA

36 Santiago Fernandez, Noemí

49662871Y

5 mts 01/11/2016

60 Santiago Cortes, Tabita

46098369K

4 mts 01/11/2016

62 Santiago Cortes, José

49662899B

4 mts 01/11/2016

64 Reyes Torres, Dolores.

53081037G

4 mts 01/11/2016

66 Fernández Santiago, Mª Ramona

43012913S

4 mts 01/11/2016

68 Jimémez Maya, Monzaluz

74688994Z

6 mts 01/11/2016

151 Collado Rueda, Cristobal

47164051Z

4 mts 01/11/2016

152 Jiménez Giménez, Susana

18053280M

4 mts 01/11/2016

160 Gonzàlez Vega, Frco.

53085332K

6 mts 01/11/2016

166 Fernàndez Moreno, Maria

53337267Z

5 mts 01/11/2016

170 Montero Rodriguez, Ramón

34765663S

4 mts 01/11/2016

171 Fernàndez Martín, Rosa

47244169F

4 mts 01/11/2016

172 Heredia Heredia, Ruben

53638733L

4 mts 01/11/2016

190 Gabarre Santiago, Rocio

46386822P

4 mts 01/11/2016

191 Vilchez García, Francisco

34732315S

4 mts 01/11/2016

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

MTS
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DNI

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PARADA CONTRIBUENT

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,
S'acorda:

MTS

IMPORT

Santiago Fernandez
36 Noemí

49662871Y

5

85,60 €

60 Santiago Cortes Tabita

46098369K

4

68,48 €

62 Santiago Cortes José

49662899B

4

68,48 €

64 Reyes Torres Dolores.

53081037G

4

68,48 €

Fernández Santiago
66 M.Ramona

43012913S

4

68,48 €

68 Jimémez Maya Monzaluz

74688994Z

6

102,72 €

47164051Z

4

68,48 €

152 Jiménez Giménez Susana 18053280M

4

68,48 €

160 Gonzàlez Vega Frco.

53085332K

6

102,72 €

166 Fernàndez Moreno Maria

53337267Z

5

85,60 €

170 Montero Rodriguez Ramón 34765663S

4

68,48 €

171 Fernàndez Martín Rosa

47244169F

4

68,48 €

172 Heredia Heredia Ruben

53638733L

4

68,48 €

190 Gabarre Santiago Rocio

46386822P

4

68,48 €

191 Vilchez García Francisco

34732315S

4

68,48 €

151 Collado Rueda Cristobal

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

DNI
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PARADA CONTRIBUENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de parades al mercat
ambulant setmanal corresponents al període comprès entre el dia 1 de
novembre i el dia 31 de desembre de 2016, que es detallen a continuació:

Segon. Notificar aquest acord, així com les corresponents liquidacions, als interessats i
a l’ORGT mitjançant l’aplicatiu de gestió WTP del mateix organisme.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2948/2016, relatiu a la prestació dels per a la retirada de vehicles de la via
i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
Per informe dels serveis gestor de Seguretat ciutadana, de data 14 de
desembre de de 2016, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest
expedient de contractació en atenció donar compliment transitori mitjançant
empresa externa a les competències i obligacions legals de retirada de
vehicles de la via pública, que dimanen d'allò establert a l’article 25.2.g) la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 7.c) del
Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
El caràcter transitori d'aquesta contractació menor, dins la quantia i termini
màxim que es proposa, ho és fins a la definitiva resolució de la forma de
prestació d'aquest servei que l'Ajuntament estimi adient, i a la qual aquesta
contractació menor queda supeditada.
III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i la fiscalització de
la intervenció municipal.
2n. 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.
S'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de grua per a la retirada de
vehicles de la via i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès, amb
l'empresa Rafel Muelas Navarrete (Gruas Santa Coloma).
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació Contracte menor de serveis de grua per a la retirada de vehicles de
la via i terrenys públics (expte. 2948/2016)

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:

Prestacions
fixes
i
periòdiques
(assistència preventiva)
Disponibilitat horària servei (24 hores)
Mercat setmanal no sedentari dijous (07:15
a 08:30 hores)

Tipus únic
850 € + IVA
50 € + IVA

Prestacions variables

Feiners/diürns Dissabte/Festiu/
Nocturn
Retirada i trasllat
70 € + IVA
100 € + IVA
Enganxament de vehicles sense retirada
30 € + IVA
40 € + IVA
efectiva.
Desplaçament (servei anul·lat)
25 € + IVA
35 € + IVA
- Trasllat de vehicle de lloc de dipòsit, per
70 € + IVA
100€ + IVA
reorganització interna;
- Canvis de lloc
- Desplaçament (sense retirada)
Retens, Primera hora o fracció
50 € + IVA
70 € + IVA
Retens, Segona o cada hora de més o
25 € + IVA
35 € + IVA
fracció

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del
preu es realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de
la data de presentació de la factura, mitjançant el sistema
d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de
forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i 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 que reglamentàries que s'informen a la
seu electrònica municipal:

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

c) Preu màxim del contracte i IVA aplicable: 15.528,00 euros €, amb un
IVA de 3.260,88 €, d'acord amb els següents preus unitaris de servei:
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b) Vigència: Des de l'1 de gener de 2017 fins al 30 de juny de 2017
com a màxim, o amb extinció anterior si l'Ajuntament resol la forma
definitiva de prestació d'aquest servei amb anterioritat a la data
esmentada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte: la prestació transitòria dels serveis de grua per a la retirada
de vehicles de la via i terrenys públics, fins a la definitiva resolució de la
forma de prestació d'aquest servei que l'Ajuntament estimi adient, i al
qual aquesta contractació menor queda supeditada.

https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions bàsiques i essencials del contractista. Són les definides
al plec de prescripcions tècniques, la oferta acceptada del contractista i
el que disposa la normativa específica d'aplicació.

Quart. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i donar compte als
serveis econòmics municipals.

Aprovació traspàs del Local comercial núm. 32 (expte. 2828/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2828/2016, relatiu al traspàs del local comercial núm. 32, situat a
l’avinguda Cantàbric, núm. 27 de Badia del Vallès.

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tercer. Aprovar el compromís de dotar d'aplicació i de crèdit suficient i
adequat el Pressupost municipal per a 2017 per a fer-hi front aquesta
contractació menor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

1. Per instància número 9109/2016 de data 07 de desembre de 2016 la senyora Eva
maria Suarez López, amb núm. d’identificació 46806989 B, com arrendatària del
local comercial núm. 32, destinat a l'activitat de “Carnisseria”, manifesta la seva
voluntat de traspassar el local esmentat a favor de la Sra. Isabel Aguilera Otero amb
DNI núm. 33899637Y i duu a terme la mateixa ’activitat.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local,
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat
acord amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs
obligacions contractuals dels comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de
Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar aquestes mesures per un any més.
2n. En data 11 de novembre de 2013 es va aprovar en sessió ordinària de la Junta
de Govern Local l’adjudicació del local comercial esmentat mitjançant procediment

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

obert i per exercir l’activitat econòmica de “Carnisseria”.
3è. En data 12 de desembre de 2016 s’emet informe tècnic positiu per part del
departament d’economia respecte a les obligacions contractuals.
4t. En data 14 de desembre de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del
departament d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el
seu dia.

Segon. Requerir als nous arrendataris perquè en el termini de 10 dies naturals
dipositin la quantitat de 509’60€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de
509’60€ en concepte de garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les
obligacions derivades del present contracte.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia
addicional en aquets Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi amb aquest el
corresponent contracte d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local
de data 28 de gener de 2013 i posterior pròrroga de data 18 de desembre de 2015,
fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable anualment fins a la data màxima de l'1 de
gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat
el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves respectives
contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, l'arrendatari
estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de
tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la
llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi
reclamació o indemnització de cap mena.
Quart. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 1.019’20€.
Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte
el present acord.
Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori
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Primer. Autoritzar a la senyora Eva Maria Suarez López amb DNI núm. 46806989B,
el traspàs del local comercial núm. 32 a favor de la senyora Isabel Aguilera otero
amb DNI núm. 33899637Y i per desenvolupar l’activitat econòmica de “Carnisseria"
en les condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta
de Govern Local.
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S'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Aprovació traspàs del Local comercial novat núm. 127 (2932/2016)

Expedient número 2932/2016, relatiu al traspàs del local comercial núm. 127, situat a
l’avinguda Costa Brava, núm. 7 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 8960/2016 de data 1 de desembre de 2016 el Sr. Antonio
Díaz Arcos, amb DNI núm. 38523122P, com arrendatari del local comercial núm. 127,
destinat a l'activitat de “Bar”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local
esmentat a favor del Sr. Genyong Chen amb núm. d’identificació X4879210 J i per
continuar amb la mateixa activitat econòmica.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local,
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat
acord amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs
obligacions contractuals dels comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de
Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar aquestes mesures per un any més.
2n. En data 3 de juny de 2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local comercial
per exercir l’activitat econòmica de “Bar”,
3è. En data 7 de desembre de 2016 s’emet informe tècnic per part del departament
d’economia respecte a les obligacions contractuals.
4t. En data 14 de desembre de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del
departament d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el
seu dia.
5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
S'acorda:
Primer. Autoritzar al senyor Antonio Díaz Arcos, amb DNI núm. 38523122P, el
traspàs del local comercial núm. 127 a favor del senyor Genyong Chen amb núm.
d’identificació X4879210J i per desenvolupar la mateixa activitat econòmica en les
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I. Identificació de l’expedient

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de
Govern Local.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte
el present acord.
Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori
respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Baixa Voluntària d'Autorització administrativa parada 176 del mercat no
sedentari (expte. 2697/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2697/2016, relatiu a la baixa voluntària de l’autorització
administrativa de la parada núm. 176 de mercat no sedentari a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l'Ajuntament de Badia del Vallès número de registre d'entrada
8186/2016, la senyora Vicenta Muñoz Patiño, amb DNI 33883849L, com a titular de
la parada del mercat setmanal núm. 176 i de 6 metres lineals, ha sol·licitat la baixa
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Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Quart. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 554’46€.
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Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia
addicional en aquets Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi amb aquest el
corresponent contracte d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local
de data 28 de gener de 2013 i posterior pròrroga de data 18 de desembre de 2015,
fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable anualment fins a la data màxima de l'1 de
gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat
el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves respectives
contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, l'arrendatari
estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de
tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la
llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi
reclamació o indemnització de cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Requerir als nous arrendataris perquè en el termini de 10 dies naturals
dipositin la quantitat de 400’40€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de
400’40€ en concepte de garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les
obligacions derivades del present contracte.

de la esmentada autorització administrativa.
2. En data de 17 de juny de 2016 es va aprovar per la Junta de Govern Local la
renovació de l'autorització administrativa, per a la venda no sedentària, de la parada
176.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 14.1 del reglament regulador de la venda no sedentària de
badia del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveu la renúncia expressa i
escrita a l'autorització administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 2015-0428, de 08 de juny de 2015.
S'acorda:
Primer. Declarar extingida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
176 del mercat no sedentari, amb efectes de 30 de novembre de 2016, emplaçant-la
a que liquidi els deutes pendents amb l'ajuntament seguint les indicacions que
marqui l'oficina local de l' ORTG, cosa que d'incomplir-se comportarà les accions
legals que se'n derivin.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat , al servei d'Economia, al servei del
Mercat Municipal i a l'organisme de Gestió Tributaria.

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

Temes d'urgència: Adhesióa l'acord Marc de contracte de subministrament Gas
Natural ACM-CCDL (expte. 2976/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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5. En data 14 de desembre de 2016 s' emet informe tècnic del servei de P.
Econòmica i Comerç concedint la baixa sol·licitada amb efectes del 30 de novembre
de 2016.
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4. En data 13 de desembre de 2016 s' emet informe per part del servei del Mercat
Municipal de la no ocupació de la parada des de el moment de la sol·licitud de baixa..

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En data 7 de desembre de 2016 des de el servei de tresoreria de l'Ajuntament,
s'emet formulari informant de la existència de deute pendents per part de la
interessada (P176 Mercat ambulant 2013-2014-2015) i de l’aprovació en data
30/11/2016 del fraccionament del deute.

3. En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va
acordar adjudicar a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU la licitació de la
subhasta electrònica pel subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, regida pel plec de clàusules administratives
particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en
la sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de
l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014.
4. En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de
subministrament de gas natural, licitat de conformitat amb el procediment
derivat referenciat a l’apartat anterior.
5. En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03 D01), subscrit en data 12 de desembre de
2014, entre el CCDL i l’entitat mercantil ENDESA ENERGÍA SAU, per un període de
12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016.
6. En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va
aprovar la cessió, com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte
derivat de l’Acord Marc pel subministrament gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), a favor de l’Associació Catalana de
municipis i Comarques, per a la subrogació, d’aquesta última, en la posició del CCDL
en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic.
7. En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la
segona pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (EXP 2014.03-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2017, en els mateixos termes i condicions d’execució
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2. Amb data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb
l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents
contractes de l’Acord Marc.
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II. Relació de Fets
1. En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant CCDL) va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2014.03) que resten integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a
documents contractuals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2976/2016, relatiu a l'acord municipal d'adhesió a la segona
pròrroga de l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa
Endesa Energia, SAU.

del contracte i prestació del subministrament de gas establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar l'adhesió del municipi de Badia del Vallès a la segona pròrroga del
l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener
de 2017 al 31 de desembre de 2017, amb les següents condicions econòmiques:
Sublots Preu tarifa

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

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

III. Fonaments de dret
1r. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, a licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió
Executiva del CCDL en data 30 de setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01)
2n. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quant
als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
3r. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2014.03) en quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
4t. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
5è. Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
6è. Article 53.1 i 3 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, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament.
7è. 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 conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
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9. Per informe de l'enginyer municipal, de data de 14 de desembre de 2016,
s’acredità la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest acord d'adhesió, entre d'altra
motivació per la necessitat de prestació del subministre pel adequat funcionament
d'edificis i serveis municipals, la regularització contractual d'aquest, així com la
reducció estimativa de la despesa, mitjançant aquesta adhesió a l'Acord Marc de
l'ACM-CCDL, que actua com una central de compres, proveint als municipis
associats d'uns millors preus respecte al preu actualment vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8. Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
21 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
2014.03-D01.

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/KWh) 0,048319
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/KWh) 0,041445
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/KWh) 0,037089
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/KWh) 0,033984

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2034/2016, relatiu al Conveni amb la Diputació de
Barcelona per al PFI (Programa de Formació i Inserció) 2016-2017
II. Relació de Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat al novembre de 2015 va aprovar el
Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» que té con a finalitat establir el marc
general i las metodologies d’implementació de les actuacions del Pla.
2. En el marc de l'esmentat Protocol, l'Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar a
la Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajut
econòmic per l’actuació Programa de Formació i Inserció (PFI)

III. Fonaments de dret
1r. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries
en relació a l’actuació del Programa de Formació i Inserció (PFI) per al curs
2016-2017.
2n. La quantitat aportada per la Diputació de Barcelona es de 21.000,00 euros, pel
període de vigència d’aquest contracte.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Temes d'urgència: conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per
als Programes de Formació i Inserció (PFI) (expt. 3024/2016)
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Segon. Aprovar el compromís de dotar el Pressupost municipal per a 2017 amb la
consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació i
comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/KWh) 0,022618

Primer. Aprovar i signar el
Segon. Acceptar i dur a terme tots els pactes que son objecte del conveni.
Tercer. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona, C/ Comte Urgell
187, 08036 Barcelona

Temes d'urgència: Justificació Subvenció - Programa Integral (expt. 1488/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3r. L'Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a la realització i gestió de les
actuacions previstes en el present conveni, a tenir un referent tècnic, a participar en
la reunió de coordinació, a participar en la reunió de seguiment, a organitzar l’acte de
cloenda del Pfi, a realitzar una memòria del projecte, a informar a la Diputació de
Barcelona de tots els actes de difusió del PFI en el territori, a informar a la Diputació
de Barcelona dels projectes que es realitzin en el PFI i que suposin una col·laboració
amb el territori i a disposar de protocols d’actuacions per a fer el seguiment,
acadèmic i professional, de tots els alumnes del PFI, especialment dels que deixin el
curs abans d’acabar-lo.
4r. Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, fins el 30 de
setembre de 2017.

Subvenció - Programa Integral.

II. Relació de Fets
Antecedents
1. El dia 11 de desembre de 2015 es va notificar, mitjançant el Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat),
les resolucions definitives dels sol·licitants de l'Ordre EMO/319/2015, de 14
d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
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Expedient número 1488/2016, relatiu a la Justificació de la segona fase de la

subvencions per al finançament de Programes Integrals, que promou el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5. La justificació de la subvenció es presentarà al Servei d'Ocupació de
Catalunya de forma conjunta entre totes les entitats agrupades, sent el
Consell Comarcal del Vallès Occidental el responsable d'enviar aquesta
justificació.
6. L'Ajuntament de Badia del Vallès haurà de fer arribar la part corresponent
de la justificació d'aquesta subvenció al Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
7. La justificació d'aquesta subvenció s'ha de realitzar en 3 moments,
corresponents a la finalització de cada una de les fases que componen el
programa.

* La primera fase d'execució té una durada de 3 mesos i va finalitzar el 31 de
març de 2016. El termini per a la presentació de la justificació d'aquesta
primera fase és el 30 de juny de 2016. L'import a justificar en aquesta primera
fase és de 7.688,19 €.

* La segona fase d'execució té una durada de 7 mesos i finalitza el 31
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4. Aquest ajuntament està portant a terme, des de l'1 de Gener de 2016 les
accions relatives al desenvolupament d'un Programa Integral.
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3. Els programes integrals estan emmarcats en les iniciatives de segones
oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea. I
ofereixen als joves inscrits al Sistema de Garantia Juvenil (Acord de Govern
de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el programa d’Ocupació Juvenil a
Catalunya, Garantia Juvenil 2014 – 2020 i el Pla d’actuació pel 2015), un
conjunt d’accions per acompanyar–los en el seu retorn al sistema educatiu i la
millora de les seves competències socio-laborals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Aquesta resolució definitiva aprova atorgar al Consell Comarcal del Vallès
Occidental l’import de 473.911,36 €, per al desenvolupament d’un Programa
Integral, dels quals 62.220,49 € corresponen a l’Ajuntament de Badia del
Vallès.

d'octubre de 2016. El termini per a la presentació de la justificació d'aquesta
fase és el 31 de desembre de 2016. L'import per a justificar en aquesta
segona fase és de 49.406,84 €.

9. Aquesta renúncia ve motivada pel següent:

Número : 2016-0042 Data : 22/12/2016

8. Com s'ha explicat a l'Informe Tècnic justificatiu de la renúncia d'una part de
la subvenció, a la Justificació de la segona fase de l'execució del programa
integral es procedirà a una renúncia de la subvenció per un import de 14.697
€. Aquesta renúncia es realitzarà seguint la Base 25 de l'Ordre
EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals,
que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i les instruccions de
justificació de la subvenció establerta a la Guia d'Execució de Programes
Integrals, 2015; Garantia Juvenil, desenvolupada per l'Àrea de Planificació i
Assitència Tècnica Juvenil del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

* La tercera fase d'execució té una durada de 2 mesos i finalitza el 31 de
desembre de 2016. El termini per a la presentació de la justificació d'aquesta
fase és el 28 de febrer de 2017. L'import a justificar en aquesta tercera fase
és de 5.125,46 €.

- Hores de participació en el programa per part dels joves (3 joves amb una
assistència menor al 75% de la formació): 2.990,20 €
- Despeses no realitzades: 8.181,18 €
Fent un total de 14.696,38 €

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per
Resolució 229/2016 del 23 de març.
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- Minorització d'hores de la formació sol·licitada: 3.525 €

Per tot això, s'acorda:

Primer. Justificar la segona fase del Programa Integral Inserjov@ Vallés per

Temes d'urgència: Aprovació Conveni CROMA 2016-2017 (expt. 3025/2015)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3025/2016, relatiu al Conveni amb la Fundació Autònoma
Solidaria (FAS) per al Projecte Croma per establir la col·laboració entre la Fundació
Autònoma Solidària i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en el marc del Programa
CROMA per afavorir una educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que
necessiten un suport en el seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió social.
II. Relació de Fets
1. Arran de l'informe del servei gestor d'Educació de l'àrea d'Acompanyament a les
Persones, s'ha desenvolupat el conveni administratiu per FUNDACIO AUTONOMA
SOLIDARIA, amb la finalitat d'afavorir l'educació integral dels alumnes del municipi.
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. 6 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; 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 229/16 de 23 de març, en la
Junta de Govern Local.
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Occidental.
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Segon. Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Vallès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

un import de 34.710,46 €.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i signar el conveni administratiu de col·laboració entre la Fundació
Autònoma Solidària i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en el marc del Programa
CROMA per afavorir una educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que
necessiten un suport en el seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió social i
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

c) Aportació Ajuntament per l’any 2016: 4.453,00€
d) Aportació Ajuntament per l'any 2017: 1.499,99€
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit
(ADO), per l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 1003. 3201 /48108
del pressupost vigent
Quart. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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b) Vigència: Curs acadèmic 2016-2017
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a) Objecte: Establir la col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària i
l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Programa CROMA per
afavorir una educació equitativa i de qualitat a aquells infants i joves que
necessiten un suport en el seu desenvolupament acadèmic i d’inclusió Social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. El conveni s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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