
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/2016

(expte. 1312)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 20 DE MAIG DE 2016

Badia del Vallès, 20 de maig de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per la secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès  
que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, l'alcaldessa obre 
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 1311/2016)

3. Aprovació gestió multes Gener-Març 2016 (expte. 1172/2016

4. Canvi de titularitat llicència d'activitat local 61 av. Burgos, 20 (expte. 784/2016)

5. Modificació contracte dels serveis de docència, seguiment i avaluació del Programa Formació Continua 
Transversal per persones treballadores ocupades (expte. 1781/2016)

6. Temes d'urgència

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 13 de maig de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1311/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
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II. Relació de Fets

En data 18 de maig de 2016 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional  
dels  documents  comptables,  tramesos  pels  diferents  serveis  municipals  gestors  de  les 
despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de  
les hisendes locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

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

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de  
5.037,75 €, segons es detalla a la relació núm. 33/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 147.275,96 €, segons es detalla a la relació núm. 41/2016, 
adjunta.

3. Aprovació gestió multes Gener-Març 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1172/2016, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes mes de 
gener-març de 2016.

II. Relació de Fets
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 de gener-març de 2016.

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.
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III. Fonaments de dret
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 del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0116, 0216, 0316 corresponent a 
gener-març de 2016, segons annex. 

4. Canvi de titularitat llicència d'activitat local 61, av. Burgos, 20

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 784/2016, relatiu a Canvi de titularitat llicència d'activitat local 61 de 
l'avinguda Burgos 20.

II. Relació de Fets

1.  Vista  la  sol·licitud  presentada  per  SUPING  ZHOU  i  examinada  la  documentació  que 
l'acompanya en relació amb el canvi de titularitat de la Llicència Municipal d'obertura (local 61) 
ubicat a l'av. de Burgos, 20, per al desenvolupament de l'activitat de bar.

D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.

III. Fonaments de dret

1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la delegació 
a  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'atorgament  de  llicències  i  aprovació  de  les  liquidacions 
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al  Ple o s'hagi delegat a 
un altre òrgan. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat del bar situar a l'av. de Burgos, 20 a 
nom de SUPING ZHOU.

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa  segons l'ordenança Fiscal de 2016, vigent al moment 
de la resolució d'aquest  expedient,  núm. 15 article 6,  quota tributària apartat  2.3,  activitats 
relacionades amb la comercialització de productes alimentaris, bars i restaurants: 1266,00€, al 
ser canvi de nom de titularitat l'import a pagar serà de  633,00 €

Tercer. l'article 6 de la mateixa ordenança, apartat 9.1, registre sanitari municipal d'establiments 
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minoristes  d'alimentació,  tramitació  d'inscripció  al  registre  sanitari  municipal  d'establiments 
minoristes d'alimentació: 115, 10 €. al ser canvi de nom de titularitat l'import a pagar serà de  
57,55€.

Quart.. Notificar el present acord a l'interessat. 

5. Modificació contracte dels serveis de docència, seguiment i avaluació 
del Programa Formació Continua Transversal per persones treballadores 
ocupades

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1781/2015, relatiu al Programa Formació Contínua Transversal per 
treballadors/res ocupats/des

II. Relació de Fets
1. El 15 de gener de 2016, en la sessió de la Junta de Govern Local es va acordar l’aprovació  

del  contracte  menor  de  serveis  de  programació,  docència  i  avaluació  del  Programa 
Formació  Contínua  Transversal  per  persones  treballadores  ocupades,  en  l’especialitat 
d’Anglès, per a les accions formatives següents: Anglès Nivell A1-A, d’Anglès Nivell A1-B i  
Anglès Nivell A2-A. Aquest contracte era compartit entre dos docents Maria J. Pellicer di 
Carli i Mercedes Villena Rama.

2. En l’actualitat ja s’han realitzat els dos primers cursos Anglès Nivell A1-A, d’Anglès Nivell 
A1-B. Resta pendent el curs: Anglès Nivell A2-A.

3. Per  informe dels  serveis  gestor  de data  9  de maig,  s’acredita  la necessitat,  idoneïtat  i  
eficiència  de  modificar  els  contractes  que  s'indiquen,  d'acord  amb  les  necessitats 
detectades del servei i complir amb el programa atorgat pel Consorci de Formació Contínua 
de Catalunya, per la realització del curs d’Anglès A2-A.

4. Aquestes  mesures  de  modificació  han  estat  acceptades  per  Mercedes  Villena  Rama, 
conforme l'acte d'audiència de data 6 de maig, que s’adjunta a l’expedient, en el qual es  
determina que les hores que resten del  seu contracte (19,5h) les dedicarà a un mòdul  
d’Anglès Inicial.

5. Per  tal  de complir  amb el  programa atorgat  pel  Consorci  de la  Formació Contínua  de 
Catalunya En data 9 de maig es signa Informe de modificació de contracte on es manifesta 
que per poder realitzar el curs: Anglès Nivell A2.A és necessari, a petició de l’alumnat, que 
només ho imparteixi la docent Maria J. Pellicer di Carli

III. Fonaments de dret

1r. Obren 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 
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març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar les següents modificacions dels contractes menors de serveis de docència que 
s'expressen:

a) Contracte subscrit amb Mercedes Villena Rama, es modifica l'objecte que versarà sobre el  
curs: d’Anglès Inicial  ( en lloc d’Anglès A2-A ) des del dia 23 de maig  a 30 de juny de 2016 
com a màxim .

b) Contracte subscrit amb Maria José Pellicer di Carli, que s'amplia la seva prestació al curs 
d’Anglès A2-A., amb un preu addicional de 780 euros nets, amb càrrec a la partida 2016 1303 
241C 22706 del pressupost vigent.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el règim i les condicions establertes a la 
Junta de Govern de data 15 de gener de 2016 i la normativa de la pròpia convocatòria ORDRE 
EMO 218/2015 de 16 de juliol de 2015. 

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 2016 1303 241C 22706 del pressupost  
general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  i  donar  compte  als  serveis  econòmics 
municipals.

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

TEMES D'URGÈNCIA

6. Ajuts programa AMB Pobresa energètica (remesa 28)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1210/2016, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.

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.
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Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al Programa 
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la finalitat de donar una 
resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua 
per motiu de falta de recursos econòmics.

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:

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments segons 
cuadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del pressupost vigent.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de  3.311,91€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.445,30€.

Quart.  Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 2.724.73€.

Cinquè.  Aprovar el  document comptable d'autorització de crèdit  a favor  de l’empresa GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 1.621,34€.

Sisè.   Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL S.U.R. per import de 367,92€.

Setè.   Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. per import de 63,82€.

Vuitè.   Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa 
IBERDROLA CLIENTES S.A.U. per import de 301,69€.

Novè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona.
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7. Modificació del Plec dde clàusules administratives i inici de licitació per a l'atorgament 
autorització d'instal·lacions quioscos de gelats

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 225/2016, relatiu a l'atorgament d'autorització administrativa per a l'ocupació 
privativa de la via pública per a la venda de gelats en quioscos. 

II. Relació de Fets

1. Atès que es va aprovar per la Junta de Govern Local en data 13 de maig de 2016 el plec de 
clàusules  administratives,  econòmiques  i  tècniques  particulars  per  a  l’atorgament  d’una 
autorització per a la instal·lació de cinc quioscos de venda de gelats al municipi de Badia del 
Vallès.

2.  Atès  que  s’ha  replantejat  alguna  de  les  condicions  de  l’esmentat  plec  de  clàusules 
administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l’atorgament d’una autorització per a 
la instal·lació de cinc quioscos de venda de gelats al municipi de Badia del Vallès amb l’objectiu 
d’oferir més opcions al possibles interessats.

III. Fonaments de dret

1r. Els principis exigibles de concurrència competitiva, amb convocatòria publica i d’acord amb 
els principis de transparència, imparcialitat  i  publicitat  són aplicables a aquest  procediment, 
d'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Reglament municipal de venda no sedentària de 
Badia del Vallès, conforme allò disposat al Decret legislatiu 1/1993,de 9 de marc, sobre comerç 
interior a Catalunya i la normativa de patrimoni i contractació aplicables.

2n. D'acord amb allò que es disposa, entre d'altra legislació d'aplicació, al  Decret  legislatiu 
1/1993, de 9 de marc, sobre comerç interior a Catalunya; el Reglament regulador de la venda 
no sedentària a Badia del Vallès ( BOP 28.08.2013); el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
que s'aprova el  Reglament del  patrimoni dels ens locals; el  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 la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

3r. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 
229/2016, de 23 de març. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Modificar els apartats del plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars per a l’atorgament d’una autorització per a la instal·lació de cinc quioscos de venda 
de gelats al municipi de Badia del Vallès, que es citen a continuació i que quedaran redactats  
de la manera següent: 

a)    En l’apartat de :     Clàusula primera. Objecte i necessitats a satisfer

1.L'objecte d'aquest plec és regular l'atorgament d'una autorització administrativa de l’ocupació 
privativa de la via pública per a la instal·lació cinc de quioscos de venda de gelats, que es 
podran optar per la quantitat de quioscos que interessi o pel seu conjunt (...) 

b)    En l’apartat de : “Clàusula quarta. Règim, condicions i partides pressupostàries  .

1-  El  cànon  d'adjudicació  tipus,  millorable  a  l'alça  pels  licitadors  i  per  sota  del  qual  es 
desestimarien les ofertes presentades, s'estableix en la quantitat de 1.000 euros per quiosc i, 
en  concepte  de  taxa  d’ocupació  de  via  pública  la  quantitat  establerta  a  l’ordenança  fiscal 
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número 12, sent per a aquest any 2016: 6 m2 x 18,30 € = 109,80 €/mensuals.

c)  En  l’apartat  de:  Clàusula  cinquena.  Durada  de  l'autorització  administrativa,  vigència 
efectiva i obligacions de l'ocupació i venda anuals.

2.  La  vigència  efectiva  de l'ocupació  i  venda anual,  prèvia  comunicació  als  serveis  de via 
pública, serà com a màxim de sis mesos, preferentment dins el període de l‘1 d’abril al 30 de 
setembre, ambdós inclosos, excepte el quiosc a les instal·lacions esportives que, per raons de 
temporalitat estival, només es posarà en funcionament durant el temps d'obertura de la piscina 
d'estiu.
 

d) En l’apartat de : “Clàusula vuitena. Criteris d'adjudicació.

2. Nombre quioscos als que s’opti. Fins a 25 punts.

S’atorgarà un total de 5 punts per a cada quiosc que s’opti amb un màxim de 25 punts.

      e) En l’apartat de : “ANNEX 2: «  MODEL de Proposició econòmica . »  

En  lo  referent  a  :  dels  quioscos  de  venda  de  gelats  a  Badia  del  Vallès  números 
_________________,  i 

Proposició econòmica: Cànon d'adjudicació per l'import net de ........... ( en lletres i xifres) ....  
euros pel total de quioscos optats.

      f) En l’aparta de: Clàusula onzena. Garanties.

Dipositar  en  concepte  de  garantia  definitiva  al  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa en  949,10 euros per cadascun dels quioscos del núm. 1 al 
núm. 4 i de 247,05 pel quiosc situat a les instal·lacions esportives de l'av. Tibidabo, en l'àmbit 
de la piscina d'estiu, IVA exclòs, que es podrà instrumentar mitjançant qualsevol de les formes 
legalment previstes, abans de l'atorgament de l'autorització administrativa.

Segon.  Incloure  aquestes  modificacions  en  el  text  del  Plec  de  clàusules  administratives, 
econòmiques i tècniques particulars que regiran aquest procediment i publicar-ho.

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:20 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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