JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 3 DE JUNY 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:
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina
Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de
l’acte.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President 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. 1434)
3. Ajuts d'urgència social juny 2016 (expte, 1427)
4. Justificació SAD dependència 2015 (expte. 1416/2016)
5. Traspàs concessions administratives parades 47-48 i 49 del Mercat Municipal (expte.
1391/2016)
6. Ajuts Programa AMB Pobresa energètica (remesa 29) (expte. 1372/2016)
7. Justificació subvenció transport adaptat 2015 (expte. 1357/2016)
8. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 15 (expte. 1307/2016)
9. 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 27 de maig de 2016
2. Aprovació de documents comptables
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Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 13/06/2016
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

Excusa la seva assistència el senyor Rafael Moya Camarón.

Número : 2016-0020 Data : 13/06/2016

Badia del Vallès, 3 de juny de 2016

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 13/06/2016
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

(expte. 1430/2016)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1434/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 31 / maig / 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.

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
6.865,44, segons es detalla a la relació núm. 35/2016, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 76.585,62 €, segons es detalla a la relació núm. 45/2016,
adjunta.
3. Ajuts d'urgència social juny 2016
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1427/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL JUNY 2016
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
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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.
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1r. D’acord amb els articles:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

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 2016, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

ÚNIC: Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament
a justificar (fases ADOJ), per un import de 23.000,00 €, per atendre les obligacions,
corresponents al mes de juny 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
4. Justificació SAD dependència 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1416/2016, relatiu a la Justificació del SAD Dependència del Contracte
Programa 2015.

II. Relació de Fets
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, 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 i el Protocol addicional de concreció per al 2015 del mateix Contracte
programa.
Atès que el Protocoll adicional de l’esmentat Contracte Programa estableix que la justificació
s’ha d’efectuar en les mateixes condicions que al 2014, amb l’excepció del SAD dependència
en el qual la gestió de la liquidació s’ha de fer d’acord amb les hores efectivament realitzades i
a partir del cost total del servei, calculat segons els criteris que s’especificaran.

Atès el requeriment per part del Departament de treball, afers socials i famílies per tal que els
ens locals trametin la justificació del SAD Dependència en el període del 2 al 31 de maig de
2016.
Atesa la relació, que s’adjunta a aquest expedient, d’usuaris i hores de SAD Dependència
efectivament prestades durant el 2015.

III. Fonaments de dret
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que la Generalitat ha
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S'acorda:
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Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i
següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.

Per tot això, s'acorda:

5. Traspàs concessions administratives parades 47-48 i 49 del Mercat
Municipal

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1391/2016, relatiu al traspàs de les concessions administratives de les
parades del mercat municipal núm. 47-48-49.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
4353/2016, el senyor Nelson Patricio Traslaviña Díaz amb NIE X1739747G i com concessionari
de les parades del Mercat municipal núm. 47-48-49, destinades a l’activitat de Carnisseria
Cavallar, ha sol·licitat el traspàs de les esmentades concessions administratives a favor de la
senyora Rosa Maria García González, amb DNI 46607956C K, domiciliada al carrer Joan Miro,
núm. 5, 3r 1a de Ripollet (08291) i per desenvolupar la mateixa activitat de Carnisseria Cavallar.

2. En data 25 de maig de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat.
4. En data 27 de maig de 2016 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim
Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).

3r. Atenen als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple municipal
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Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Justificar un total de 12.233,98 hores de SAD prestades corresponents als Programes
d’Atenció Individualitzada (PIA) de l’exercici 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Justificar la despesa corresponent al SAD Dependència de l’exercici 2015 per import de
161.864,20 € (cent seixanta-un mil vuit-cents seixanta-quatre euros i vint cèntims).

de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.
4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:

Tercer. Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada finalitzat
tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Quart. Notificar el present acord a les interessades, al responsable del Mercat Municipal, a
l’Àrea d’Hisenda, a l’àrea de Territori i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

6. Ajuts Programa AMB Pobresa energètica (remesa 29)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1372/2016, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.

Número : 2016-0020 Data : 13/06/2016

Segon. La nova concessionària, estarà obligada 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, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 47-48 i 49 del mercat municipal a favor de la
senyora Rosa Maria García González, amb DNI 46607956C K, domiciliada al carrer Joan Miro,
núm. 5, 3r 1a de Ripollet (08291) i per desenvolupar la mateixa activitat de Carnisseria Cavallar.

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 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
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II. Relació de Fets

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.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 720,59€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 1.086,85€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS per import de 1.373,54€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL S.U.R. per import de 931,79€.
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 53,48€.
Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA
CLIENTES S.A.U. per import de 446,19€.
Novè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.
7. Justificació subvenció transport adaptat 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1357/2016, relatiu a la justificació de la diferènciA de la subvenció de
transport adaptat.
II. Relació de Fets
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Contracte Programa
subscrit amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental corresponent al quadrienni 2012-2015,
estableix les bases de distribució econòmica per al suport del transport adaptat per als
col.lectius de ciutadans amb dret a rebre la subvenció en aquest concepte.
Atès que els ciutadans amb dret a rebre subvenció són persones amb disminució i persones
grans que tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.
Atès que les bases de distribució de la subvenció del transport adaptat estableixen que l’import
de la subvenció es distribuirà entre els ajuntaments sol.licitants menors de 50.000 habitants,
per tal d’afavorir als ajuntaments més petits que no presten servei de forma directa i a aquells
que afavoreixen l’eficiència del servei.
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Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 1.743,44€.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'acorda:

Atès que les bases esmentades estableixen que s’atorgarà un 75% de la quantia en funció de
la despesa executada per cada ens local per a la prestació del servei de transport adaptat, i un
25% de la quantia en funció del número de destinataris del servei que compleixin els requisits
establerts.
Atès que la despesa per part d’aquest ajuntament en concepte de transport adaptat ha estat de
4.200,93 € (quatre mil dos-cents euros i noranta-tres cèntims).
Per tot això, s'acorda:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1307/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del
local comercial número 15.
II. Relació de Fets
1. Per instància del senyor Ezequiel Armisen Plana, amb DNI 18003160W, i domiciliat al carrer
Porto, núm. 1, 11è D, de Badia del Vallès (08214) on sol·licita la novació del contracte
d’arrendament del local comercial núm. 15 ubicat al carrer Porto, núm. 7 de Badia del Vallès.

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del comerç
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de
data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 27 de maig
de 2016 i de l’ informe d’economia .

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
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari
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8. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 15
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Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Justificar la despesa efectuada en concepte de transport adaptat en el període de 1 de
gener de 2015 a 31 de desembre de 2015, per import de 4.200,93 € (quatre mil dos-cents euros
i noranta-tres cèntims).

del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures
per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les
obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

- Renda mensual (sense IVA): 246’20€
- Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des
de l’1 de gener de cada any.

Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada, als serveis municipals
d’economia.
TEMES D'URGÈNCIA
9. Justificació econòmica de la subvenció atorgada pel programa Garantia Juvenil TIC i
llengües
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1378/2016, Justificació econòmica programa TIC i Llengües Garantia Juvenil
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Número : 2016-0020 Data : 13/06/2016

Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte de
novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia plena
i efectes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la data
màxima de 01.01.2025.

1. En data 12/06/2015 es va rebre notificació del Consorci per a la Formació Continua de
Catalunya, de la resolució aprovatòria per a la sol·licitud amb codi d'expedient
"GJ20150079" de la convocatòria "2015 Garantia Juvenil" per un import total 26.910,70 €
per a la realització de les accions formatives que consten en el Decret 2015-0414, que són
Anglès A1, Anglès A2 i Alemany A1.
2. La Reformulació presentada al Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i que
consta en l’expedient, implica la realització de les accions formatives esmentades, amb una
durada de 150 hores cada una d’elles i un pressupost de 4,86 € preu hora, el que suposa
uns 729 euros per alumne/a, i es va proposar el següent nombre de participats: Anglès A1:
12 Anglès A2: 13 i Alemany A1: 12.
3. Segons les dades obtingudes de l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament i consultat amb la
tècnica de justificació econòmica del Consorci s’han rebut 2 bestretes del Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya, i el total ingressat ha estat de 16.146,43€ i que s’han
assignat a l’aplicació 2015 241A.
4. En data 18/03/2016 finalitza l’última acció formativa, resultant un nombre de participants
més baix de l’atorgat: Anglès A1: 12, Anglès A2: 9 i Alemany A1: 9 i per tant, això suposa
una reducció de la subvenció.
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II. Relació de Fets

5. Un cop examinada la documentació que l’acompanya a l’expedient, de conformitat amb allò
que s’ha establert a la pròpia convocatòria i segons el manual elaborat al respecte. El
conjunt de les despeses resta resumit en el Model CC. Certificat de costos, ascendeix a un
total de 20.100,84, més el 10% de tant alçat , segons l’Ordre EMO/151/2015, de 21 de
maig.

6. L’informe d’autoliquidació admès pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

3r. Vista l’Ordre EMO/211/2013 de 2 de setembre per la qual es regula el desenvolupament del
subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta adreçada
prioritàriament a persones treballadores ocupades, s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.
4t. De conformitat amb el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
5è. Conforme l’Ordre de 1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de
subvencions.
6è. D’acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; modificada per la Llei 12/2004, de
mesures financeres; i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives, i d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la justificació econòmica d’autoliquidació, atorgada pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació, dins el marc del
programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la
informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil,
segons l’ l’Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre i l’Ordre EMO/151/2015 de 21 de maig.

Segon. Presentar la justificació econòmica i documentació annexa, segons les bases
reguladores que figuren a l'Annex 6 de la convocatòria Ordre EMO/380/2014 i el manual de
justificació –certificació d’entitats elaborat al respecte, com a justificació de l’actuació realitzada.

Quart. Notificar el present acord al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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2n. Conforme l’Ordre EMO/151/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
EMO/380/2014, de 19 de setembre.
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II. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d’un
programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i tecnologies de la informació i
comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la
convocatòria anticipada de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

suposa un total de 21.402,37 euros a justificar.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 hores i 50 minuts, el qual, com a Secretària
municipal, en dono fe.

