JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2013

Badia del Vallès, 30 de setembre de 2013
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jiménez Molina
Assistits per la secretària accidental, senyora Rosa Caballero del Castillo, que certifica.
Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 23 de setembre de
2013.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
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 Dleg. 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, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
3.254,68 €, de la relació núm. 65/2013.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 63.703,94 €, de la relació núm. 75/2013.
Tercer. Aprovar l’anul·lació de l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i
ADO), (factures de Endesa Energia XXI SLU) per un import de –98.388,87 €, de la relació
núm. 76/2013.
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3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES AGOST 2013

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per
l’Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant el mes d’agost de 2013.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’ Interventor accidental.
S’acorda:
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1308 corresponent al mes d’agost 2013
segons annex.

4. ADHESIÓ A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES
QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O SUBSIDI, INSCRITES COM A
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPADES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL
I FORMACIÓ PROMOGUT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Vista la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la presentació de projectes en
el marc del Programa mixt Treball i Formació (O. EMO/210/2013 de 2 de setembre), que
preveu la contractació, per part de l’ajuntament, de persones aturades no perceptores de
prestacions per al desenvolupament de treballs d’interès públic i social.
Vist que per tal de simplificar i homogeneïtzar els aspectes de la convocatòria que fan
referència a la retribució que han de percebre les persones que es contractin el marc del
programa esmentat, les entitats municipalistes, les centrals sindicals majoritàries i el SOC han
signat un acord el text del qual adjuntem i que es denomina “Acord relatiu a la contractació
de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya “
Vist que en cas de participació a la convocatòria i per poder aplicar els termes de l’acord cal
que l’ajuntament, prèviament, s’adhereixi de forma expressa a l’esmentat acord.
S’acorda :
Primer- Adherir l’Ajuntament de Badia del Vallès al “Acord relatiu a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de
Catalunya “.
Segon- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Municipal
d’Ocupació.
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5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’INTEGRANTS DE
GRUPS MUSICALS DE BADIA (AIGMB) PER LA GESTIÓ DE L’AUDITORI MUNICIPAL

Vist que L’Ajuntament de Badia del Vallès vol dinamitzar l’Auditori Municipal, per tal de
potenciar el teixit d’entitats i associacions artístiques i promoure activitats de participació
cultural i integradores.
Vist que l’Auditori és un espai que ha de permetre desenvolupar accions culturals en les millors
condicions possibles.
Vist que l’Auditori ha d’obrir les seves portes a la participació de les diferents entitats culturals,
musicals i artístiques.
Vist que l’Ajuntament de Badia i l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del
Vallès (AIGMB) col·laboren de manera estable en la promoció de la cultura musical i la creació
jove.
Vist que l’Auditori és un espai que ha de permetre desenvolupar accions culturals en les millors
condicions possibles.
S’acorda:
Primer - Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la
AIGMB (Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia)
Segon – Aprovar el document ADO adjunt per un total de 5.000euros a càrrec de la partida: 0703.
3322. 48901
Tercer – Notificar als interessats l’aprovació d’aquest Conveni

6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’INTEGRANTS DE
GRUPS MUSICALS DE BADIA (AIGMB) PER A LA CESSIÓ I DINAMITZACIÓ DELS
BUCS D’ASSAIG DEL CASAL DE JOVES

Vista la proposta del servei de joventut per tal de concretar un Conveni per a la Cessió i
Dinamització dels Bucs d’assaig ubicats al Casal de Joves de Badia del Vallès, per al 2013, a
signar entre l’ Ajuntament de Badia del Vallès i l’Agrupació d’Integrants de Grups Musicals de
Badia (AIGMB), per valor de 1.000 €.
Vist que aquesta concreció respon a l’esperit del conveni i està plenament compartida per
ambdós signants.
S’acorda:
Primer – Aprovar i signar el Conveni de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb l’Agrupació
d’Integrants de Grups Musicals de Badia (AIGMB) per la Dinamització dels Bucs d’assaig
ubicats al Casal de Joves de Badia del Vallès.
Segon – Aprovar el documents ADO adjunt per un total de 1.000euros a càrrec de la partida:
0903.3371.48911
Tercer – Notificar als interessats l’aprovació d’aquest Conveni
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7. CONTRACTACIÓ PROGRAMA FORMATIU PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL EN L’ÀMBIT DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA MITJANÇANT L’EXECUCIÓ D’UN PLA
D’OCUPACIÓ

Vista la proposta del servei de data 5 de setembre, on s’explicita que aquest Ajuntament durà a
terme un pla d’ocupació per a persones amb risc d'exclusió social en l’àmbit de capacitació
agrària, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Vist que la proposta acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar la formació de les
persones participants en aquest pla a través d’una contractació, el preu de la qual ascendeix a
la quantitat de 17.500,00 €
Vistos els informes d’Intervenció i secretària.
De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes de sector públic.
S’acorda:
Primer. Dur a terme la contractació de la formació dels participants en el pla d’ocupació de
capacitació agrària, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Fundació Tallers Catalunya, per un import de 17.500,00 euros.
Segon. Aprovar la despesa de 17.500,00 euros corresponent a la prestació esmentada amb
càrrec a la partida 1303.2413.22706 del pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si
s’escau.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

8. CONTRACTACIÓ PER A LA FORMACIÓ EN TÈCNIQUES DE RECERCA LABORAL I
ORIENTACIÓ PER A LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL PLA D'OCUPACIÓ PER A
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Vista la proposta del servei de data 5 de setembre, on s’explicita que aquest Ajuntament durà a
terme un pla d’ocupació per a persones amb risc d'exclusió social per a la formació en
tècniques de recerca laboral i orientació, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Vist que la proposta acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar la formació de les
persones participants en aquest pla a través d’una contractació, el preu de la qual ascendeix a
la quantitat de 17.500,00 €
Vistos els informes d’Intervenció i secretària.
De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes de sector públic.
S’acorda:
Primer. Dur a terme la contractació de la formació dels participants en el pla d’ocupació per a la
formació en tècniques de recerca laboral i orientació per a les persones participants en el pla
d'ocupació per a persones en risc d’exclusió social, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Fundació Tallers Catalunya, per un import de 17.500,00 euros.
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Segon. Aprovar la despesa de 17.500,00 euros corresponent a la prestació esmentada amb
càrrec a la partida 1303.2413.22706 del pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si
s’escau.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

9. CONTRACTACIÓ PER A LA FORMACIÓ EN TÈCNIQUES D'HIVERNACLE PER A LES
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PLA D'OCUPACIÓ PER A PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA

Vista la proposta del servei de data 5 de setembre, on s’explicita que aquest Ajuntament durà a
terme un pla d’ocupació per a persones amb risc d'exclusió social per a la formació en
tècniques d’hivernacle, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Vist que la proposta acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar la formació de les
persones participants en aquest pla a través d’una contractació, el preu de la qual ascendeix a
la quantitat de 17.500,00 €
Vistos els informes d’Intervenció i secretària.
De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes de sector públic.
S’acorda:
Primer. Dur a terme la contractació de la formació dels participants en el pla d’ocupació per a la
formació en tècniques d'hivernacle per a les persones participants en el pla d'ocupació per a
persones en risc d’exclusió social en l’àmbit de capacitació agrària, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb el contractista Fundació Tallers Catalunya, per un import de
17.500,00 euros.
Segon. Aprovar la despesa de 17.500,00 euros corresponent a la prestació esmentada amb
càrrec a la partida 1303.2413.22706 del pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si
s’escau.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

10. REVISIÓ DE PREUS CESPA, SA

Vist que en data 1 de juny de 2009 es va signar contracte administratiu pel servei de recollida
de residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del mercat municipal amb l’empresa
adjudicatària CESPA SA.
Vist el escrit presentat per l’empresa CESPA SA concessionària del servei de recollida de
residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del mercat municipal, en data 18 de juliol
de 2013, núm. registre 2013/4816, on demana la revisió de preus del contracte.
Vist l’article 10.5 del contracte administratiu vigent, “la revisió de preus es subjectarà a
l’aplicació de l’IGPC, índex general de preus al consum a nivell estatal. La revisió de preus s’ha
d’efectuar amb l’IGPC sobre el total de l’oferta adjudicada a excepció de l’import de les
amortitzacions i despeses financeres”.
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Vist que l’IPC corresponent des del juny del 2013 a maig de 2014 és 2,1 %.
Vist l’informe emès per la tècnica de medi ambient municipal
Atès que s’aporta la documentació necessària.
S’acorda:
Primer.- Acordar l’aplicació de l’increment de 2,1 % en concepte de revisió de preus en las
factures del servei de recollida de residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del
mercat municipal, a partir de juny de 2013, d’acord amb l’article 10.5 del contracte administratiu
vigent.
Segon.- Aprovar el document comptable per l’import de 16.897,87 euros a càrrec de la partida
pressupostaria 1204-1631-22700
Tercer . Notificar aquest acord a les persones interessades i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

11. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIN04011006

Atesa Resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2012, la qual aprovà la delegació a
la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
Vista instància i documentació adjunta presentades pel sr. Daniel Orlando Delgado referent a
la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de Acadèmia
d’idiomes, al local comercial núm. 5 del carrer Av. Via de la Plata, 9 de Badia del Vallès.
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada.
S'acorda:
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat al Sr. Daniel Orlando
Delgadol, per dur a terme l'activitat de Acadèmia d’idiomes, a l’av. Via de la Plata, 9, local núm.
5 de Badia del Vallès.
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 873,54
€, segons l'Ordenança Fiscal número 15 Art. 6, 2.3, reguladora de la mateixa.
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat.

12. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA ANTIINTRUSISME AL
POLIESPORTIU NOU DE BADIA DEL VALLÈS
Vista la proposta del servei de data 18 de setembre de 2013, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar les obres d’ implantació del sistema antiintrusisme al poliesportiu nou
de Badia del Vallès, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 8264,46 euros, i 1735,54 euros
d’IVA.
Vist l’informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
Vista la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut redactat pels serveis tècnics
municipals .

6

Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer. Aprovar la memòria tècnica valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut redactat pels
serveis tècnics municipals.
Segon. Dur a terme l’adjudicació de les obres d’implantació del sistema antiintrusisme al
poliesportiu nou de Badia del Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Plana FABREGA per un import de 8264,46 euros, i 1735,54 euros d’IVA.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a les obres d’implantació del sistema antiintrusisme al
poliesportiu nou de Badia del valles amb càrrec a la partida 0504 3411 62300 del vigent
pressupost.
Quart. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
Cinquè. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
d’aquesta aprovació.

13. TRASPÀS CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PARADES DEL MERCAT NÚM. 4243-44 I SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE

Vista la instància presentada per la Sra. M. Lucy Huanca Arratea amb DNI 47242910J amb
data 17 de juny de 2013 i registre d’entrada 4859 en la qual demana autorització per
traspassar les parades núm. 42-43-44 del mercat a favor de la Sra. Cristina Liarte Simón amb
DNI 46804738Z, pel preu de 8.000’00€ i per dur a terme la mateixa activitat de “Sabateria”.
Vist l’expedient de constrenyiment tramitat per l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria
(en endavant ORGT) de la Diputació de Barcelona, expedient T/12143999 i que forma part de
l’expedient.
Vist la voluntat per part de la Sra. Lucy Huanca Arratea, d’abonar el deute, i el compromís
formal mitjançant instància a l’ORGT, en la qual sol·licita el fraccionament del deute a raó
d’ingressar 346’49€ mensuals fins la liquidació del total del deute.
Vist l’informe favorable per part del responsable del Mercat Municipal.
S’acorda:
Primer: Aprovar el traspàs de les parades núm. 42-43-44 del mercat municipal a favor de la
Sra. Cristina Liarte Simón amb DNI 46804738Z, per la quantitat de 8.000’00€ i per dur a terme
l’activitat de “Sabateria”.
Segon: Acordar el fraccionament del deute sol·licitat per la Sra. Lucy Huanca Arratea,
concessionària de les parades del mercat núm. 42-43-44, amb les condicions que es detallen a
la resolució de l’ORGT de data 19 de setembre i que s’adjunta a aquest expediente.
Tercer: El nous concessionaris, estaran obligats a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat
dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables
als concessionaris, aquests no obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre
el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
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Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Urbanisme respecte a la llicència
d’activitat i a l’ORGT.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents
acords:

14. REGULARITZACIÓ DEL MERCADET AMBULANT 2013

Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 13 de maig de 2013, va acordar
disposar d’un termini fins al dia 7 de juny de 2013, perquè tots els titulars de llicència i ocupants
sol·licitessin la renovació anual i la regularització de les seves autoritzacions amb la pròrroga
legal de 15 anys establerta per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i
amb la presentació de la documentació legalment exigible.
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 3 de juny de 2013, va acordar ampliar
el termini de presentació de sol·licituds de regularització fins el dia 20 de juny de 2013.
Vistes les 107 instàncies presentades mitjançant registre municipal, sol·licitant regularitzar un
total de 120 parades, i iniciat els corresponents expedients de regularització de l’autorització
administrativa, per a la venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès, que es
celebra els dijous setmanalment.
Iniciat l’expedient de regularització de les autoritzacions administratives per a la venda no
sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès i, atès l’informe tècnic emès pel servei de
Promoció Econòmica i Comerç on s’acredita que les sol·licituds que s’adjunten a aquesta
proposta, reuneixen tots els requisits per a l’exercici d’aquest tipus de venda que es preveuen
als articles 3, 10 i concordants del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprova el text
refós de la Llei de Comerç Interior a Catalunya.
Vist l’informe tècnic del servei de Promoció Econòmica i Comerç d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
Primer. Declarar regularitzada i renovada l’autorització administrativa per a la venda no
sedentària a les parades del mercat ambulant que es relacionen al quadre annexa a aquesta
proposta, amb una durada i vigència fins al 7 d’octubre de 2025 conforme la disposició
transitòria segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres.
Segon. Declarar la revocació de la llicència d’ocupació de la via pública per a la venda a les
parades del mercat ambulant que es relacionen al quadre annexa a la proposta, per manca de
compliment dels requisits previstos a l’article 3 i 10 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març,
que aprova el text refós de la Llei de Comerç Interior a Catalunya i/o segons l’article 63 del
reglament del mercat municipal aprovat pel Ple municipal en data 25 de maig de 2005 i, en
conseqüència ordenar-ne l’arxiu.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, els serveis d’Economia
Hisenda i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió
acabada quan son les dotze hores.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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