JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2014
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE JULIOL DE 2014
Badia del Vallès, 28 de juliol de 2014
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
Montserrat Jimènez Molina
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 21 de
juliol de 2014

2.

DOCUMENTS COMPTABLES

II. Relació de Fets
En data 28 de juliol de 2014 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.
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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.
19 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 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 147.253,67 €, segons es detalla a la relació núm. 27/2014, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 56.592,58 €, segons es detalla a
la relació núm. 50/2014, adjunta (factures Endesa).
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 296.344,54 €, segons es detalla a
la relació núm. 51/2014, adjunta .
3.

BAIXA CAMBRA DE CARN NÚM. 22

II. Relació de Fets
1. En data 19/06/14, el Sr. Nelson Traslaviña Díaz, amb DNI X1739747G i titular de la
concessió administrativa de les parades del Mercat Municipal núm. 47, 48 i 49,
sol·licita, mitjançant instància, la baixa de la cambra de carn núm. 22, la qual té una
superfície de 4,397 m3.
2. En data 14/07/14 la tècnica responsable de Promoció Econòmica, Comerç i
Habitatge emet informe tècnic favorable per donar curs a aquesta baixa.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S'acorda:
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Primer. Aprovar la baixa de la concessió administrativa al Sr. Nelson Traslaviña Díaz
de la cambra de carn núm. 22 del Mercat Municipal, amb efectes de l'1 de juliol de
2014.
Segon. Tercer. Notificar la present resolució a l'interessat. A Serveis Econòmics i
d'Hisenda i a l'Organisme de Gestió Tributaria.
4.

AJUTS D'URGÈNCIA AGOST 2014

II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Atès que 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
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2014, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2301.48000 del pressupost vigent.

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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.
S'acorda:
Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 18.000,00 €, per atendre les
obligacions, corresponents al mes d´agost de 2014, derivades de l’atorgament d’ajuts
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
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5.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS I L'ASSOCIACIÓ DE VIDUS I VÍDUES DE BADIA DEL VALLÈS

II. Relació de Fets
Atès que l’objectiu d’aquest Ajuntament de promoure activitats i serveis que
contribueixin a satisfer les necessitats de la seva població, en especial els col·lectius
en situació de risc social.
Atès que l’Associació de Vidus i Vídues desenvolupa sessions de Psicoteràpia
individualitzada dirigida al col·lectiu de persones vídues de Badia del Vallès.
D’acord amb allò previst al pressupost municipal, el que es disposa a la Llei 381/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions; i de conformitat amb les facultats
delegades en aquesta Junta de Govern pel Decret d’Alcaldia núm. 507/2011, de 22 de
juny.
Vist l´informe emès per la coordinadora del departament a 15 de juliol de 2014.
S'acorda:
Primer. Aprovar el conveni annex de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de
Vidus i Vídues de Badia per al desenvolupament d’activitats i serveis de caràcter
social, així com la participació puntual dins dels programes que restin integrats en
l’Àrea d’Acció Social i Cultural d’aquest Ajuntament, amb l’objectiu de promocionar el
benestar social de les persones vídues del municipi.
Segon. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de crèdit annex per
import total de 2.000 Euros (dos mil Euros), amb càrrec a la partida 0803 2319 48903
del pressupost vigent.
Tercer. Facultar a l´Alcaldessa, Sra. Eva Menor Cantador, per a la signatura del
Conveni.
6.

CONVENI CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I
L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS SOCIALS

II. Relació de Fets
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promocionar l’envelliment actiu de la gent gran
del municipi, per afavorir el manteniment de l’autonomia en aquesta etapa de la vida.
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Atès que l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès desenvolupa des de fa
15 anys l’activitat de gimnàstica passiva dirigida al col·lectiu de gent gran de Badia del
Vallès.
Vist l´informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
S'acorda:
Primer. Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris Socials
de Badia per a la realització de l’activitat de gimnàstica passiva, per al col·lectiu de
gent gran de Badia del Vallès, amb l’objectiu de promocionar activitats d’envelliment
actiu amb caràcter preventiu.
Segon. Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que
comporta el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una
contraprestació econòmica a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès de
5.100 € (cinc mil cent euros), amb càrrec a la partida de despeses 0803. 2319.48902
del pressupost actual.
Tercer. Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 5.100 € (cinc
mil cent euros) i que forma part d’aquest acord.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia
del Vallès .
Cinquè. Facultar a l´Alcaldessa, Sra. Eva Menor Cantador, per a la signatura del
Conveni.
7. CONTRACTE MENOR D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTRUCTURA
ELEVADA METÀL·LICA PER LA COL·LOCACIÓ D'UNA PLANTA
REFRIGERADORA A L'EDIFICI EL MOLÍ
II. Relació de Fets
Atès que per tal de garantir el confonfort tèrmic a les dependències ocupades per els
serveis socials municipals situats a la planta segona de l'edifici el Molí, l'Ajuntament té
la necessitat de contractar l'obra d' Intsal.lació d'una estructura metàlica suport de
màquina refredadora a la coberta del Molí el preu del qual ascendeix a la quantitat
de/d' 2.663,54 euros euros, i 559,34 euros euros d'IVA.
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Atès que, es va emetre informe d'Intervenció, en què s'acreditava l'existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i
es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan
competent per contractar.
Atès que, es va emetre informe dels Serveis Tècnics sobre l'inexistència de
fraccionament de les obres consistents en Intsal.lació d'una estructura metàlica suport
de màquina refredadora a la coberta del Molí, que s'executen en aquest Ajuntament.
Atès que, es va emetre Informe-Proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
S'acorda:
Primer. Aprovar la memòria valorada i l'estudi bàsic de seguretat i salut per a l'execució
de les obres de instal.lació d'una plataforma metalica elevada a la coberta de l'edifici el
Molí per a soportar una planta refredadora.
Segon. Portar a terme les obres relatives a Intsal.lació d'una estructura metàlica suport
de màquina refredadora a la coberta del Molí mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista ROQUE&SOLA SCP per un import de 2.663,54 euros euros
i 559,34 euros euros d'IVA.
Tercer Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra per un
valor de 3.222,88 euros, iva inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0403 2310 62300 del
Pressupost vigent.
Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de la Resolució.
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8.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
FINANÇAR
DESPESES
D'ELABORACIÓ,
IMPLEMENTACIÓ
O
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE DONES 2014

II. Relació de Fets
1. Per Resolució BSF/490/2014, de 3 març, publicada al DOGC 6578 de 10.03.2014,
per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per
finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el
desenvolupament de polítiques de dones, i la Resolució BSF/536/2014, de 10 de març
(DOGC 6581 de 13.03.2014), per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2014 per part
del Institut Català de les Dones,de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’atorga a
l'Ajuntament de Badia del Vallès, la quantitat de 31.774,48€ per la programació anual
d’activitats adreçades a dones i la quantitat de 5.401,31€ per a l’elaboració de
materials i/o accions de sensibilització .

III. Fonaments de dret
1r. Vista la importància que té per a la ciutat que les dones i els homes tinguin les
mateixes oportunitats de desenvolupament personal i ciutadania i que la comunitat
estigui plenament integrada i ofereixi qualitat de vida per tothom.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S'acorda:
Primer. Acceptar la subvenció de trenta un mil set - cents setanta - quatre euros amb
quaranta - vuit cèntims (31.774,48€) per la programació anual d’activitats adreçades a
les dones i cinc mil quatre - cents un euros amb trenta - un cèntims (5.401,31€) per
l’elaboració de material i/o accions de sensibilització, atorgada per l’Institut Català de
les Dones per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o
desenvolupament de polítiques de dones.
Segon. Comunicar-ho a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya
9.

RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RÈNTING
DE NOUS EQUIPS MULTI FUNCIÓ

II. Relació de Fets
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2014 es va iniciar
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l'expedient per a l’adjudicació del contracte de subministrament, muntatge, instal·lació i
posada en funcionament, i manteniment, mitjançant la modalitat de rènting de nou
equips multifunció per l´ Ajuntament de Badia del Vallès.
Instruït l’expedient, la Comissió negociadora en sessió de data 18 de juliol, va recollir
els antecedents de la licitació, les al·legacions plantejades per l’empresa Vi3
Suministros Informàticos y Visuales, S.L., i va emetre informe i proposta per a la
declaració de nul·litat de les actuacions i redacció d’un nou plec, en els termes recollits
a l’acta aixecada de la sessió.
III. Fonaments de dret
Primer. La Comissió negociadora informa entre d'altres coses que:
a) “Las alegaciones formuladas por la empresa Vi3 Informática, deben ser tenidas en
cuenta por esta comisión, por cuanto que, en efecto, la empresa Salvans no cumple
este requisito, el cual había sido considerado por la Comisión como una mejora y no
como parte de las condiciones comunes exigibles (cláusula 24.2 d).”
b) “Esta Comisión ha advertido un error material consistente en la inclusión en el
redactado final del apartado 24.2.d), que no debería haberse incluido por cuanto que
su presencia es fruto de una incorrecta transcripción del informe emitido por el técnico
de Informática, el cual sirvió de base para la redacción de la versión definitiva del
pliego. Circunstancia esta que ha queda acreditada documentalmente en el propio
expediente.”
c) ”Este error afecta al precio del contrato y otras partes del clausulado del PCATP (...)
Por tanto, el interés general, entendido como la idoneidad y eficiencia de los fines
institucionales perseguidos por la contratación y como garantía de los principios de
licitación expresados, exigiría la revocación por vicios de anulabilidad del
procedimiento seguido y retrotraer el expediente a la corrección del PCATP, con inicio
de un nuevo proceso de negociación”.
d) “Cualquier valoración de esta cláusula, que resulta determinante para la
adjudicación de esta licitación, (...), llevaría a una situación de discriminación para los
invitados al procedimiento y no serviría para dar adecuada y eficientemente respuesta
a las necesidades públicas, pues se estaría contratando una maquinaria que
excedería las necesidades y gasto de esta administración”.
Segon. Les anteriors consideracions acrediten que arran l’errada material, s’hagi
vulnerat durant el procediment, entre altres, de 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
(TRLCSP) quant els components tècnics que per error formen part del contracte i no el
fan idoni, convenient i eficient pels fins públics a servir; l’article 1, 176 i concordants
d’aquesta mateixa norma, quant els aspectes econòmics i tècnics que van servir de
base viciada al procés negociador, tot essent susceptibles de discriminació entre les
empreses convidades al procediment.
Per tot això, conforme preveu l’article 32 a) del TRLCSP, en relació a l’article 62.1 i
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre que aprova la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; i conforme les
facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Valles. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

juny.
S'acorda:
Primer. Declarar l’error material del la clàusula 24 i d’altres aspectes connexos del Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars aprovat per l’acord de Junta de
Govern de 10 de juny de 2014 i, en conseqüència, estimar que les actuacions
negociades han estat viciades d'anul·labilitat, d’acord amb els fonaments de fets i dret
expressats anteriorment.
Segon. Ordenar els serveis d’informàtica i serveis generals que informin i redactin,
amb caràcter d’urgència, les correccions necessàries al nou plec que elimini els errors
advertits, tingui en compte les necessitats tècniques i operatives actuals dels serveis
municipals i garanteixi l’adequada, idònia i eficient contractació, així com la igualtat de
tracte a les empreses interessades, dins del nou període negociador que s’obrirà a
l’efecte.
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses convidades al procediment.
10. SUBVENCIÓ XGL: PLA DE PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'OFERTA (PSAP)
2014

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 56/2014, relatiu al Pla de prospecció i captació d’oferta (PCAP)
2014.
II. Relació de Fets
1. En data 29 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar, a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, l’actuació Pla de Prospecció i Captació d’Oferta (PCAP) 2014,
actuació aprovada en el mar de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i que compta
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 24.364,80 €.
2. Per informe del Coordinador de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, de data 22 de juliol
de 2014, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar els serveis de
l’empresa Activa Prospect para l’elaboració d’un Pla de prospecció d’empreses.

III. Fonaments de dret
1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la
Intervenció municipals.
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2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 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; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per la elaboració del Pla de prospecció
d’oferta 2014, amb l’empresa Activa Prospet S.L., amb CIF B62799069 i amb seu al
Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic de Cerdanyola del
Vallès.
Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: realització d’un Pla per la Prospecció d’empreses , que inclogui un
anàlisi de quins sectors d’activitat, quines ocupacions i quina tipologia
d’empreses poden presentar majors oportunitats d’ocupació pel perfil d’usuaris
del SMO.
b) Vigència: des de la data del acord fins la finalització del projecte, amb una
durada aproximada de 4 mesos.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 13.040,60 € més 2.738,52 € IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: a l’entrega del projecte prèvia
recepció del servei.
e) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de
serveis, 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.
Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1303 2416 22706 del
pressupost ordinari per a 2014.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa Activa Prospect.
11.

CESSIÓ LOCAL COMERCIAL 110 A L'AJUNTAMENT
FRACCIONAMENT DEUTE PENDENT

I

CONVENI

II. Relació de Fets
1. En data 16/05/2014 rebem instància de la Sra. Jessica Bautista Sánchez, DNI
47160414H, arrendatària del local comercial núm. 110, demanant rescindir el contracte
d’arrendament cedint el local a l’Ajuntament, així com informació sobre com poder
liquidar el deute pendent.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Valles. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

2. En data 25/06/14 la Sra. Bautista és convocada a una reunió al servei Promoció
Econòmica i Comerç i demana a l’Ajuntament un fraccionament del deute a 36 mesos.
3. En data 14/04/2014 la tècnica responsable de Promoció Econòmica, Comerç i
Habitatge emet informe tècnic favorable per donar curs a la cessió del local comercial
núm. 110 a l’Ajuntament en data 1 de juliol de 2014 i impulsar un conveni de
fraccionament pel deute pendent.

III. Fonaments de dret
1r En data 28 de gener de 2013 la Junta de Govern Local aprova, entre d'altres
documents, el model de conveni de fraccionament d'obliacions i deutes pendents
derivats de l'arrendament de local de negoci.
2n De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S'acorda:
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d’arrendament i cessió a l’Ajuntament del
local comercial núm. 110 per part de l'arrendatària Sra. Jessica Bautista Sánchez amb
efecte de l'1 d'agost de 2014,
Segon. Aprovar el conveni de fraccionament pel deute pendent descomptant d’aquest
l’import de la fiança dipositada per l’arrendatària a la signatura del contracte
d’arrendament.
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessada, al Servei d’Economia i a
l’Organisme de Gestió Tributària.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaración d’urgència s’adopten els
següents acords:
12. BAIXA PARADA MERCAT AMBULANT NÚM. 198
II. Relació de Fets
Per instància de data 17 de juliol de 2014, amb número de registre 2014/5285, el
Sr. Rubén Heredia Heredia sol·licita la baixa del lloc de venda núm. 198 del
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mercat de venda no sedentària.
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió de data 20 de gener de
2014, va atorgar l'autorització administrativa al Sr. Rubén Heredia Heredia per
al lloc de venda al mercat ambulant núm. 198, de 6 m2.
En data 21 de juliol de 2014 l'encarregat de mercats ha emès informe favorable
vers la situació d'aquesta parada del mercat de venda no sedentària.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 12 i 14.1 del reglament regulador de venda no sedentària a
Badia del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveuen respectivament, la
renúncia expressa a l'autorització administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 507/2011 de 22 de juny de 2013,
S'acorda:
Primer. Declarar extinguida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
198 del mercat de venda no sedentària, per causa de la renúncia voluntària i expressa
del seu titular, Sr. Rubén Heredia Heredia, amb efectes de l'1 d'agost de 2014.
Segon. Notificar la present resolució a la persona interessada, al responsable del
mercat ambulant.
13. ABONAMENT QUOTES COMUNITAT DE PROPIETARIS LOCAL NÚM. 3
Expedient número 271/2014, relatiu al pagament de deutes del local comercial núm. 3
a la Comunitat de Propietaris de l’Av. de la Via de la Plata núm. 5, de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 21/07/2014 rebem instància de Community Management Busines SL,
NIF H64997224, administrador de la Comunitat de Propietaris de l’Av. de la Via de
la Plata núm. 5, reclamant el pagament de les quotes del local comercial núm. 3,
per un import total de 242,50 €, corresponents als rebuts des de setembre del
2012 fins al juny del 2014, més una derrama corresponent a l’assegurança del
local.
2. L’esmentat local comercial va ser recuperat per l’Ajuntament i donat de baixa
del padró de locals en data 31/08/12, per tant és a partir de l’1 de setembre de
2012 que la quota ha de ser abonada per l’Ajuntament com a propietari.
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3. En data 13/07/2014 la tècnica responsable de Promoció Econòmica, Comerç i
Habitatge emet informe tècnic favorable per fer efectiu el pagament esmentat.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar el pagament de 242,50 €, en concepte de quotes a la Comunitat de
Propietaris de local comercial núm. 3, propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès i
ubicat a l’Av. de la Via de la Plata núm. 5.
Segon. Notificar la present resolució als interessats i al Servei d’Economia d’aquest
Ajuntament.
17. REVOCACIÓ AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I APROVACIÓ PADRÓ
MERCAT AMBULANT 2014
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 81/2014, relatiu a la confecció del padró de parades de venda no
sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès per a 2014.
II. Relació de Fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 30 de setembre de 2013 es va aprovar la
regularització del mercadet de venda no sedentària de Badia del Vallès i les
autoritzacions administratives corresponents amb una durada i vigència fins el 7
d'octubre de 2025.
2.En data data 18 de novembre de 2013, la Junta de Govern Local, va aprovar els
padrons de les autoritzacions administratives, de les parades del mercat de venda no
sedentària de Badia del Vallès corresponent als anys 2011, 2012 i 2013.
3.Per instàncies presentades pels titulars de les parades del mercat de venda no
sedentària de Badia del Vallès números 56 128, 164, 196 i 198 sol·licitant un canvi
d’ubicació al mercadet, en dates 19/06/2014, 13/03/2014, 13/03/2014, 20/02/2014 i
06/02/2014 respectivament.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.
2n. D’acord amb l’article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària a
Badia del Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Declarar la revocació de les autoritzacions administratives corresponents als
titulars Sr. Francisco Amador Amador (parada núm. 10) i Sra. Concepción Torres
Montero (parada núm. 98) per manca de compliment dels requisits previstos al
Reglament de venda no sedentària de Badia del Vallès i, a la Sra. Elisabet Cortés
Cortés (parada núm. 56) per interès propi.
Segon. aprovar el padró de les autoritzacions administratives de les parades del
mercadet municipal de Badia del Vallès corresponent a l’any 2014.
Tercer. Notificar el present acord al servei d'Economia i Hisenda i a l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
18. BAIXA CAMBRA DE CARN NÚMERO 14 MERCAT MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 320/2014, relatiu a la petició de baixa de la cambra núm. 14 de carn
al Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. En data 24/07/14, el Sr. Jonatan Flores Saez, amb NIF 43699983Y i titular de la
concessió administrativa de les parades del Mercat Municipal núm. 150 i 151, sol·licita
mitjançant instància la baixa de la cambra de carn núm. 14, la qual té una superfície de
4,397 m3.
2. En data 25/07/14 la tècnica responsable de Promoció Econòmica, Comerç i
Habitatge emet informe tècnic favorable per donar curs a aquesta baixa.
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III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar la baixa de la concessió administrativa al Sr. Jonatan Flores Saez de
la cambra de carn núm. 14 del Mercat Municipal, amb efectes de l'1 d'agost de 2014.
Segon. Notificar la present resolució a l'interessat, al servei d'Economia i a l'Organisme
de Gestió Tributària.
19. APROVACIÓ I ACCEPTACIÓ CONTRACTE-PROGRAMA 2014
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 327/2014, relatiu a Protocol
Contracte programa per a la coordinació, la
Departament de Benestar Social i Família i
matèria de serveis socials, altres programes
d’igualtat, subscrit l’any 2012.

addicional de concreció per al 2014 del
cooperació i la col·laboració entre el
l'Ajuntament de Badia del Vallès, en
relatius al benestar social i polítiques

II. Relació de Fets
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que la
Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació
interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la
prestació de serveis socials i l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
Atès que és voluntat del Departament de Benestar Social i Família avançar en un
model de relació interadministrativa que millori la coordinació, col·laboració i
cooperació entre el Departament i els ens locals, responsables de la prestació dels
serveis socials bàsics.
Atès que aquest model està previst que s’instrumenti mitjançant el Contracte
Programa, com a fórmula jurídica que permet establir de forma més precisa els
objectius dels diferents serveis i programes, els mitjans per dur-los a terme i els
indicadors per l’avaluació continuada.
Atès que per possibilitar que es duguin a terme projectes d’interès en matèria de
serveis socials, infància i adolescència i politiques familiars, en el nostre municipi, és
necessària la col·laboració i cooperació del departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya.
Atès el Contracte Programa 2012-2015 per la coordinació, cooperació i col.laboració
entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Badia del Vallès,
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en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i a les
polítiques d’igualtat, subscrit el 12 de juny de 2012.
Atès que sense aquesta col·laboració no seria possible aconseguir els objectius
previstos en matèria de serveis socials, es recorre a la present proposta d´acord.
S’acorda:
Primer.- Aprovar i subscriure el Protocol addicional de concreció per al 2014 del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Badia del Vallès, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, subscrit l’any 2012.
Segon. Acceptar la subvenció atorgada pel protocol addicional de concreció per al
2014 del Contracte programa 2012-2015 per la coordinació, cooperació i col.laboració
entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Badia del Vallès
pels següents imports:
- Professionals equip bàsic (TS i ES) 105.620,30 euros
- SAD Social 22.244,20 euros
- SAD dependència 110.732,00 euros
- Ajuts d’urgències socials 9.253,00 euros
- Serveis d’intervenció socioeducativa
no residencials per infants i adolescents 31.000,00 euros
- Programa d’inclusió social 53.647’52 euros
- Pla de Desenvolupament Comunitari 13.000,00 euros
Total Contracte Programa 345.497’02 euros
Tercer. Notificar l’acord a la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar
Social i Família.
20. PREMIS EXCEL·LÈNCIA 2014

I. Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al lliurament de premis per reconèixer i premiar l’excel·lència en
l’etapa de la secundària obligatòria i el batxillerat dels centres educatius de Badia del
Vallès.
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II. Relació de Fets
1.

El passat 8 de juliol de 2014 es va celebrar un acte de lliurament de premis
per reconèixer i premiar l’excel·lència en l’etapa de la secundària obligatòria i el
batxillerat dels centres educatius de Badia del Vallès.

2.

Aquest premis s’atorguen als tres millors alumnes amb les millors notes de
cada curs de secundària i batxillerat del dos instituts de Badia del Vallès.

3.

Els premis a la millor trajectòria i superació s’atorguen als alumnes que
reuneixen aquestes característiques, elegits pels mateixos instituts.

III. Fonaments de dret
1r. Des de l’Ajuntament de Badia del Vallès vol potenciar l’èxit escolar a la ciutat i
reconèixer les trajectòries acadèmiques de l’alumnat.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Adjudicar els premis als millors expedients acadèmics a:
Ivanna Vons (tutor legal: Oleksandra vons: X5897320-M)),
Ana Augusto Arenas (tutor legal: Consuelo Arenas Maestre 34745998J)
Nadine Budia Garrido (Tutor Legal: Sebastian Budia Priego 44988875W)
David Ruiz Luján (Tutor legal: Maria Luján Martinez 33899582C)
Khalid Kamal (tutor legal:Abdelkader Kamal X1393222-C) ,
Carlos Pintado Grima (tutor legal:Isabel Grima Sabio 33879062-Q),
Asbel Jordà López (Tutor Legal: Yolanda López Torres 43516647A),
Daniel Cuadrado García (Tutor legal: Concepción Garcia Manzaneda
46643331K))
Sara Domínguez Vélez (tutor legal: Judit Vélez Torra 43514733-K)
Alejandro Fernández García (Tutor Legal: Manuel Fernández Gonzalez
033896366R)
Rosa María García Santos ( Tutor legal Virginia Santos Blanch
33888867T)
Georgina López Borrel (Tutor Legal: Jorgina Borrell Lova 34730271H)
Amanda Martínez Rodríguez ( Tutor legal: Isabel Rodriguez Montes
33885609P)
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Sílvia Mendoza Torre-Marín (Tutor legal Maria Teresa Torre-Marín
Monzonis 33892909V)
Javier Villanueva Iglesias (Tutor legal: Agustina Iglesisas Capon
35053235 Q)
Marta Gamero Rodriguez (Tutor Legal: Teresa Rodriguez Gallarda
37745484-T)
Laura Baños Cruz (tutor legal: Amalia Cruz Rodriguez 34750027V)
Javier Ramos Bautista (Tutor legal: Andres Ramos Cerdan: 35070721E)
Laura Escudero de Luca (Tutor Legal: Manuel Escudero Salas
34738180-S)
Alex Sánchez España (tutor legal: Jorge Sánchez Marín 52170487R)) ,
Johan Granada Ruiz (Tutor Legal: Gloria Amparo Ruiz Garcia X5819580M)
Rubén Reyes Andrades (Tutor Legal: Mercedes Andrades Sánchez
34740423-G)
Daniel Valcarcel Muñoz de León(tutor legal: José Valcarcel Romero
34704393 S)
Joana Miranda Lestón (tutor legal: Mª Dolores Lestón Malvarez
29152684T)
Marc García Parra (tutor legal: Ana Maria Parra Parra 46642605-P),
Joan Valiente Lorite (tutor legal: Carmelo Valiente Becerra
338877454M)),
Nuria Pacheco Comino (tutor legal: Antonia Comino López 34014361-Y),
Marta Ruiz Borraz (Tutor Legal: Maria Esperanza Borraz Lopez
46642967W)
Andrea Cayuela Herández (tutor legal: Jordi cayuela Paris 33920327L)
Esther Hernández Sánchez (tutor legal: Yolanda Sánchez Hernández
5273541L)
Laura Jorge León (Tutor Legal: Rosa Maria Leon Hormigo 46800507-S)
Cristina López Álamo ( tutor legal: Blanca Álamo Plaza 16570442-T)
Daniel López Álamo ( tutor legal: Blanca Álamo Plaza 16570442-T)
Silvia Campaña Carrasco (Major d’edat: 77129228Q)
Pablo Galván Calderón (Tutor Legal: Paulina Ester Galván Calderón
47908584K)
Andrea López Guzmán (Tutor Legal: Macarena Guzmán Llamas
34753857-Y)
Els Premis de superació personal a:
-

Fátima Oubaslam (Tutor legal: Hmad Oubaslam X4024086-Y)
Paula Ramón Cruz (Tutor Legal: Mercedes Cruz Nuñez 34731284L)

I els premis a la millor trajectòria cicles formatius a:
Silvia Campaña 77129228Q (Major d’edat)
Francisco Barba Urbano ( Francisco Barba Urbano 34748411B)
electricitat,
Javier Negro Gómez (47168499F, major d’edat) Informàtica.
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Segon. Aprovar els documents comptables ADO que s’adjunten per un import total de
8.200,00 euros (Vuit mil dos-cents euros), per fer front als quaranta-quatre premis
concedits als millors expedients acadèmics i a la superació personal, de la partida
1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2014 de despeses, segons l’ informe tècnic
adjunt i de conformitat amb el que disposa l’article 154 d), de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades
21. RESCISSIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ,
APROVACIÓ CONVENI FRACCIONAMENT DEUTES QUIOSC PREMSA NÚM 3

I

II. Relació de Fets
1. En data 17 de març de 2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar un
conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no satisfetes per la
societat CYM 2011 amb NIF J65662058 relatius al quiosc de premsa núm. 3 situat a la
cruïlla entre l’avinguda de Burgos i l’avinguda de la Mediterrània.
2. Donat que no es va lliurar en temps i forma la notificació de l’acord als interessats i
per tant , no es va signar el conveni de fraccionament.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
29 de juliol de 2014.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273, 1274
següents i concordants del Codi Civil.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no
satisfetes per la societat CYM 2011 amb NIF J65662058 relatius al quiosc de premsa
expressat a la part expositiva d’aquest acord i, conjuntament la rescissió del contracte
administratiu de la concessió atorgada per a l’ús privatiu del domini públic per a
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l’explotació del mateix i amb efectes del 28 de febrer de 2014.
Segon. El deute total de la societat CYM 2011 amb l’ajuntament de Badia del Vallès a
data 28 de febrer de 2014 és de 7.225,79 € (set mil dos-cents vint-i-cinc euros amb
setanta-nou cèntims) i les condicions de fraccionament del mateix seran les que
s’expressen a continuació:
-

Deute total (sense IVA): 7.225,79 euros

-

Tipus d’interès legal del diner: 4 %

-

Termini de devolució: 24 mesos

Tercer. Requerir a la part interessada perquè en el termini màxim de 10 dies, a
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, formalitzi el conveni de
fraccionament, data a la qual desplegaran eficàcia plena i efecte.
Quart. Notificar la present resolució a la persona interessada i als serveis municipals
d’economia.
22. LIQUIDACIÓ QUOTA ANUAL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
II. Relació de Fets
1. El Servei de Cooperació d’aquest Ajuntament vol col·laborar amb el Fons Català de
Cooperació, que vol promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en
els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i
compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot
finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i
donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions
del nostre país.
2. En data de 1 d’abril de 2014, s’informa des del Fons Català de Cooperació a aquest
servei, de la quota anual a abonar a aquell organisme, que és de 1.100 €.

III. Fonaments de dret
1r. L’Ajuntament té un compromís amb els projectes de cooperació
desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits.

al

2n. L’Ajuntament de Badia del Vallès és soci del Fons Català de Cooperació i
anualment participa donant suport a algun dels projectes de cooperació proposats per
aquest.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
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número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Fer efectiva la quota anual corresponent al nostre municipi per formar part del
Fons Català de Cooperació, que enguany és de 1.100 € (mil cent euros), amb càrrec a
la partida 0703.2320.48906 del pressupost municipal.
Segon. Aprovar el document comptable ADO que s’adjunta i forma part d’aquesta
proposta.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades
23. LIQUIDACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ (COMISSIÓ PERMANENT
DE LA COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL
POBLE SAHRAUÍ (CCASPS)
II. Relació de Fets
1. El Servei de Cooperació d’aquest Ajuntament vol col·laborar amb l’esmentada
Comissió (CCASPS), dins del Fons Català de Cooperació, amb la quota anual que li
correspon en funció del nombre d’habitants de Badia del Vallès.
2. En data de 18 de juliol de 2014, entra a aquest servei, el certificat de la CCASPS
informant sobre la quantia a abonar, de 123 €.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord que l’Ajuntament vol col·laborar amb aquesta comissió i amb el Fons
Català de Cooperació.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
S’acorda:
Primer. Atorgar a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí (CCASPS).
Segon. Aprovar el document comptable ADO que s’adjunta per un import de 123 €
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(cent vint-i-tres euros), per fer front al pagament de la quota anual amb la CCASPS.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades
Finalitzada la discussió de tots els assumptesde l'ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les tretze hores.
Vist i plau
L’alcaldessa,
Document signat electrònicament
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