
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2016

(expte. 2191)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2016

Badia del Vallès, 16 de setembre de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00, 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 Secretària accidental Rosa Caballero del Castillo, 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. 2209/2016)

3. Traspàs parades 171-172-173 del Mercat Municipal (expte. 2180/2016)

4.  Prendre  coneixement  de  la  Declaració  Responsable  presentada  per  part  de  l'empresa 
ORANGE de la modificació de tecnologia de la estació base ubicada a l'av. Burgos, 20 (expte.  
1977/2016)

5.  Aprovació llistes provisionals d'admesos i exclosos per a la constitució de dues 
borses de professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i  
Educació Social per als Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament (expte. 1432/2016)

6. Renovació parc informàtic (expte. 1732/2016)

7. 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 9 de setembre de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2209/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En  data  14  de  setembre  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  
7.038,51 €, segons es detalla a la relació núm. 202016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 470.947,55 €, segons es detalla a la relació núm. 68/2016,  
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 45,12 €, segons es detalla a la relació núm. 69/2016, adjunta  
(Facturas Gas Natural SUR).

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 990,86 €, segons es detalla a la relació núm. 70/2016, adjunta 
(Facturas Gas Natural Servicios SDG).

Cinquè. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 40.352,68 €, segons es detalla a la relació núm. 71/2016, 
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adjunta (Facturas Endesa Energia SAU).

3. Traspàs parades 171-172-173 del Mercat Municipal 

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2180/2016,  relatiu  al  traspàs  de  les  concessions  administratives  de  les 
parades  del mercat municipal núm. 171-172-173.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
6797/2016, el  senyor Daniel  Barroso Guerra com concessionari de les parades del   Mercat 
municipal núm. 171-172-173, destinades a l’activitat de Drogueria, ha sol·licitat  el traspàs de 
les esmentades concessions administratives a favor de la senyora Lidia Sujar de la Rosa i per 
desenvolupar la mateixa activitat de Drogueria.

2. En data 12 de setembre de 2016 s’emet informe per  part  del  departament de tresoreria  
d’aquest Ajuntament.

3. En data 13 de setembre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

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  
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:

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 171-172-173 del mercat municipal  a favor de la 
senyora Lidia Sujar de la Rosa i per desenvolupar la mateixa activitat de Drogueria.

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. 

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 
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Municipal.

4. Prendre coneixement de la Declaració Responsable presentada per part 
de l'empresa ORANGE de la modificació de tecnologia de la estació base 
ubicada a l'av. Burgos, 20

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1977/2016, relatiu a la instal·lació d'estació base de telefonia mòbil en Av. 
Burgos 10.

II. Relació de Fets

1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor Josep Maria Rabès Cabús, en data del 28 d’Abril 
del  2016, en qualitat d’apoderat de la empresa ORANGE ESPAGNE SAU (antiga FRANCE 
TELECOM ESPAÑA S.A., amb formalització del canvi de nom segons escriptura notarial en 
data del 31 de Gener del 2014).

2. Vista la necessitat, per part de l'Ajuntament de Badia del Vallès, de fer efectiu el dret dels 
operadors de comunicacions electròniques d'ocupar la propietat pública i privada per a realitzar 
el desplegament de les xarxes públiques de comunicacions electròniques.

3. Vist l'informe de l'enginyer municipal emès en data de l'11 d'Agost de 2016.

III. Fonaments de dret

1r.  Segons  la  nota  informativa  emesa per  la  Direcció  General  de Qualitat  Ambiental  de la 
Generalitat  de Catalunya,  en data  del  4  de Febrer  del  2014,  la  Llei  12/2012,  de mesures 
urgents  de liberalització del  comerç i  de determinats  serveis  de l’Estat,  declara,  a  la  seva 
disposició  addicional  tercera,  la  NO  exigibilitat  de  la  llicència  prèvia  d’instal·lació,  de 
funcionament o d’activitat en determinades instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic. Tanmateix, a la 
mateixa nota s’indica que aquestes instal·lacions es troben regulades per la Llei 20/2009, de 4 
de Desembre, de Prevenció i  Control  Ambiental  de les Activitats (PCAA), essent plenament 
vigent. 

2n. En data del 4 d’Agost del 2014, la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat,  
emet una altre nota informativa indicant que la nova Llei 9/2014, de Telecomunicacions, regula 
la  NO  exigibilitat  de  la  llicència  prèvia  d’instal·lació,  de  funcionament  o  d’activitats,  en 
determinades  instal·lacions  radioelèctriques  utilitzades  per  a  la  prestació  de  serveis  de 
comunicacions electròniques disponibles per al públic. Així doncs, mentre la Llei 20/2009 estigui 
en  vigència  i  no  es  modifiquin  els  seus  annexes,  cal  considerar  la  classificació  del  règim 
d’intervenció  d’aquestes  infraestructures  que  regula  la  Llei  9/2014  en  combinació  amb  la 
classificació que regula actualment la Llei 20/2009. Del resultat d’aquesta combinació i segons 
s’indica a la nota, la nostra instal·lació s’ha de sotmetre al règim de declaració responsable, ja  
que, d’acord amb el que diu l’article 3 de la Llei estatal 16/2012 , no serà exigible per part de les  
administracions públiques la obtenció de cap llicència prèvia d’instal·lacions, de funcionament o 
d’activitat; a més, a la seva disposició addicional tercera s’indica que la Llei 16/2012 s’aplicarà 

per a aquelles instal·lacions que ocupin una superfície inferior a 300 m2. 

3r.  La presentació de la declaració responsable per part de la empresa ORANGE ESPAGNE 
SAU,  implica  la  presentació  d’un  document  a  on  la  empresa  declara,  sota  la  seva 
responsabilitat, que es compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a exercir 
l’activitat, una manifestació explícita sobre la conformitat amb el règim urbanístic del sol, un  
compromís a disposar del Certificat final del Tècnic competent un cop acabades les obres, així 
com un compromís a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’activitat. 
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4t. Segons la ordenança fiscal de l’any 2016, vigent al moment de la presentació de l’expedient,  
número 15, article 6 Quota tributària, s’aplicarà la de l’apartat 1.2, Activitats incloses a l’Annex II  
de la Llei 20/2009: 1.899,00 €, ja que, tot i que les llicències s’han substituït per Declaracions 
Responsables, fins que no es modifiquin les ordenances fiscals, les taxes a aplicar seran les 
corresponents a aquest epígraf pel tipus d’instal·lació.

5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia núm. 
468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Prendre  coneixement  de  la  comunicació  presentada,  mitjançant  Declaració 
Responsable, per part de la empresa ORANGE ESPAGNE SAU (antiga FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A), per a la modificació de la instal·lació d'una estació base ubicada a l 'avinguda 
Burgos 10, per modificació de tecnologia. 

Segon.  Aprovar la liquidació de taxes segons l’ordenança fiscal núm. 15 article 6 1.2, per un  
import de 1.899,00 euros.

Tercer.  Notificar  el  present  acord a  ORANGE ESPAGNE SAU (antiga FRANCE TELECOM 
ESPAÑA S.A).

5. Aprovació llistes provisionals d'admesos i exclosos per a la constitució 
de dues borses de professionals qualificats amb el grau o la diplomatura 
de  Treball  Social  i  Educació  Social  per  als  Serveis  Socials  Bàsics  de 
l'Ajuntament

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1432/2016,  relatiu  a  les  Bases  per  a  la  constitució  de  dues  borses  de 
professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació Social.

II. Relació de Fets

1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2016, va  
adoptar l’acord  d'aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la constitució de 
dues  borses  de  professionals  qualificats  amb  el  grau  o  la  diplomatura  de  Treball  Social  i  
Educació  Social  o  bé  l'habilitació  pertinent  per  part  del  col·legi  d’Educadors  i  Educadores 
Socials de Catalunya, per als Serveis Socials Bàsics, en els termes que consten en l'expedient.

2.  En  data  06/07/2016 la senyora  Maria  Rosa  Monreal  Bel,  actuant  com a  presidenta  del 
Col·legi  d’Educadors i  Educadores Socials  de Catalunya (CEESC),  va presentar  en aquest 
ajuntament escrit d'al·legacions, que donà pas a un nou acord per part de la Junta de Govern 
Local, de data 15/07/2016, de modificació de les bases i conseqüentment l´apertura d'un nou 
termini de presentació de sol·licituds.

3.  A data  25/07/2016 es  publica l'anunci  de rectificació  de les  bases  al  Diari  Oficial  de la 
Generalitat  de  Catalunya  i  comença  el  termini  de  15  dies  hàbils  de  presentació  de  la  
documentació que es va esgotar a data 11/08/2016. 

III. Fonaments de dret
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1r. De conformitat a la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi d’Educadors i 
Educadores  Socials  de  Catalunya  -  en  la  disposició  transitòria  quarta  va  permetre  la 
incorporació  al  CEESC  de  professionals  que  no  estaven  en  possessió  de  la  titulació 
universitària d'educació Social a través del procés extraordinari d’habilitació professional-.

2n. Pel Decret número 2015-0468 de juny de 2015, que aprovà les delegacions atorgades cap 
a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament. 

3er. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per   l’article 21.1.g) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  els  llistats  provisionals  d'admesos  i  d'exclosos  condicionats,  tal  i  com  es 
detallen  als  annexos  1  i  2  d'aquesta  resolució,   per  a  la  constitució  de  dues  borses  de 
professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació Social o bé 
l'habilitació pertinent per part del col·legi  d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, per 
als Serveis Socials Bàsics d'aquest Ajuntament de Badia del Vallès.

Segon. Obrir el termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de fer-se la publicació d'aquesta  
resolució,  per esmenar els defectes detallats als annexos 1 i 2.

Tercer. Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació a la pàgina web d'aquest 
Ajuntament i al taulell d'anuncis de la mateixa corporació. 

6. Renovació parc informàtic

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1732/2016, relatiu a Renovació parc informàtic.

II. Relació de Fets

1. Per necessitats del servei de informatica de l'ajuntament de Badia del Vallès, ha de procedir  
a la renovació del parc informàtic.

2. En data 27 d'octubre de 2015, es publica el Plec de clàusules administratives particulars que 
regula l'Acord marc dels subministrament d' equipament informàtic i els seveis de manteniment  
associats en les modalitats de compra i  arrendament, amb o sense opció de compra, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya.

3.  Que  Localret,  mitjançant  l´Associació  Catalana  de  Municipis  i  del  Consorci  Català  de 
Desenvolupament Local, ha procedit a licitar la renovacions i la compra i/o renting de serveis  
infomàtics  mitjançant  acord  de  contractació  2014.05  Acord  marc  pel  subministrament  
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i  
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

III. Fonaments de dret

1r.  En atenció al que es recull a l´Acord d´adhesió a Localret, segons acord en el Ple  municipal 
de data 30 d'abril de 1997.

2n. D´acord amb les condicions establertes a l´Acord de contractació 2014.05 Acord marc pel  
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subministrament  d’equipament  informàtic  i  els  serveis  de  manteniment  associats  en  les  
modalitats de compra i  arrendament,  amb o sense opció de compra,  amb destinació a les  
entitats locals de Catalunya

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia núm 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. L'adhesió a la compra agregada, licitada per Localret, mitjançant l´Associació Catalana 
de  Municipis  i  del  Consorci  Català  de  Desenvolupament  Local,  per  acord  de  contractació 
2014.05 Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment  
associats en les modalitats de compra i  arrendament, amb o sense opció de compra, amb  
destinació a les entitats locals de Catalunya. 

Segon. El cost econòmic de l’adhesió a la compra agregada assignat a l’últim trimestre de l’any  
2016 és de 6.100 euros, procedents de la partida de l’Àrea de Serveis Centrals destinada a 
rènting d’equips informàtics número 1702.9261.20602.

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