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JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2016 

(expte. 2252/2016) 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016 

 

Badia del Vallès, 23 de setembre de 2016 

 

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, 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 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Aprovació de documents comptables (expte. 2259/2016) 
3. Aprovació pagament quota Comunitat de Propietaris local 59 (expte. 1172/2016) 
4. Alta parcial cambra congelats Mercat Municipal (expte. 2204/2016) 
5. Aprovació conveni fraccionament deutes local comercial núm. 84 (expte. 1752/2016) 
6. Aprovació autorització canvi titularitat local comercial núm. 22 (expte. 2193/2016) 
7. Canvi de titularitat de l'activitat parades 47-48-49 del Mercat Municipal (expte. 1585/2016) 
8.  Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del Programa de formació transversal 
2015 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (expte. 2026/2016) 
9. Ajuts d'urgència social corresponents al mes de setembre de 2016 (expte. 2194/2016) 
10. Temes d'urgència 
 

1. Aprovació de l'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 16 de 
setembre de 2016. 

 

2. Aprovació de documents comptables  

 

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2259/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables. 
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II. Relació de Fets 

En data 20 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 
3.978,95 €, segons es detalla a la relació núm. 21/2016, adjunta. 

 

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 80.089,32 €, segons es detalla a la relació núm. 73/2016, 
adjunta. 

 

Tercer.Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 22.988,97 €, segons es detalla a la relació núm. 74/2016, adjunta 
(factures SOREA). 

 

3. Aprovació pagament quota Comunitat de Propietari s local 59 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1172/2015, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 59 
ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 22. 

 

II. Relació de Fets 

1. Lidia Peribánez Martín en representació de FINQUES SANTAMARIA, com a administradora 
de la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 22 on s’ubica el local comercial núm. 
59, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la quota de 
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la comunitat corresponent al període des de part del tercer trimestre  de 2012 fins al segon 
trimestre de 2016, segons a la quota de participació del local aprovada a la Junta de la 
comunitat de propietaris. 

2. Havent comprovat l’expedient del local,  apareix llogat des de gener del 2008, així com un 
deute important amb aquest Ajuntament derivat dels impagaments dels lloguers i que té l’ 
expedient núm. 1150/2016 obert d’accions judicials per reclamar el deute.  

3.Vist que l’ inquilí del local esmentat desprès de diverses reclamacions tant per part de 
l’assessoria com de l’Ajuntament a data d’avui no ha fet cap ingrés per aquest concepte i per 
tant la quota de participació de la comunitat de propietaris li correspon abonar-la a l’Ajuntament 
com a propietari.  

4. Vist l’informe favorable per part de la coordinadora de Territori en el que proposa el 
pagament de l’import sol·licitat per part de “FINQUES SANTAMARIA.” com a gestors de la 
comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 22, i per  import de 1.117’19€ (mil cent 
disset  euros amb dinou cèntims) i corresponents a  part del tercer trimestre  de 2012 fins al 
segon trimestre de 2016. 
. 
III. Fonaments de dret 

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la 
Propiedad Horizontal  regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials. 

2n. 4t. 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 fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del 
local comercial número 59 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 22, d’import total de mil cent disset  
euros amb dinou cèntims (1.117’19€) i corresponents a  part de les quotes del tercer trimestre  
de 2012 fins al segon trimestre de 2016. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent. 
 
Tercer.- Notificar a l’actual arrendatari del local núm. 59 que l’Ajuntament ha fet efectiu el deute 
corresponent a part de la quota del tercer trimestre de 2012 fins al segon trimestre de 2016 per 
import de mil cent disset  euros amb dinou cèntims (1.117’19€)   i que aquestes li seran 
reclamades amb la resta del deute que té concret per impagaments del lloguer amb aquest 
Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar a la gestora “FINQUES SANTAMARIA” , a la comunitat de propietaris de 
l’avinguda Burgos, 22. 6  i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
 

4. Alta parcial cambra congelats Mercat Municipal  

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2204/2016, relatiu a l’alta de 1’08 m3 en la utilització a la cambra de 
congelats del Mercat municipal per part de la senyora Ana Martín Macias. 
 
 
II. Relació de Fets 
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1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 
6097/2016, la senyora Ana Martín Macias com concessionària de les parades del Mercat 
municipal núm. 28-29 destinades a l’activitat de Pescateria, ha sol·licitat  l’alta de 1’08m3 en l’ 
utilització de la cambra de congelats del mercat municipal, quedant en 4’32m3 amb efectes de 
l’u d’agost de 2016. 
 
2. En data 14 de setembre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en 
data 14 de setembre de 2016 informe per part del departament d’intervenció. 
 
III. Fonaments de dret 
 
1r. Vist que desprès de la rehabilitació de les cambres comuns dels mercat municipal de data 1 
de gener de 2015 i segons l’expedient 1669/2016 la Sra. Ana Martín Macias estava ocupant 3 
prestatgeries amb una superfície total de 3,32m3.  
 
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny. 
 
Per tot això, s'acorda: 
 
Primer. Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en el padró 
de les càmeres comunes de congelats a la Sra. Ana Marín Macias a partir de l'1 d’agost de 
2016 data en la qual passarà a utilitzar 4’323. 
  
 
Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada, al servei del Mercat Municipal  i a 
l’ORGT. 
 
 
5. Aprovació Conveni fraccionament deutes local com ercial núm. 84 
 
 
I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 1752/2016, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de deutes del 
local comercial núm. 84 ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 8 

 

II. Relació de Fets 

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 4598/2016 
de data 4 de juliol de 2016, la senyora Mónica Priego Hernández, demana el fraccionament de 
les obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte d’arrendament del local comercial 
núm. 84 ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 8 destinat a l’activitat de “Bar”, petició que es 
formula dins del 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 28 de juliol  
de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general. 
 
III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 28 de juliol 
de 2016 i posant de manifest la voluntat per part de l’Ajuntament de col·laborar amb aquells 
arrendataris que tenen interès en fer front als seus deutes i colen continuar mantenint un 
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negoci. 

2nè. 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.  
 
3èt.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no 
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord, 
dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades 
per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques següents: 
 

 
a) Relatives al conveni de fraccionament: 
 

- Deute total:   21.751’28 euros 
- Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent 
- Termini de devolució: 41 mesos 

 
 

Segon. Requerir a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el conveni de 
fraccionament , data a la qual desplegarà  eficàcia plena i efectes . 

 
Cinquè.  Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT. 
 
 
6. Aprovació autorització canvi titularitat local c omercial núm. 22 
 
 
I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2193/2016, relatiu a la sol·licitud de canvi de persona física a persona 
jurídica del local comercial núm. 22 ubicat al carrer Porto, núm. 21. 

 

II. Relació de Fets 

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 6822/2016, el 
senyor Mohammad Nawaz Mughal i el senyor Nadeem Saqib, com arrendataris del local 
comercial núm. 22 ubicat al carrer Porto, núm. 21 de Badia del Vallès on sol·licita el canvi de 
nom en el contracte d’arrendament de persona física a persona jurídica per la constitució d’una 
societat limitada anomenada MAMMZA HAMAZ SL, amb NIF provisional B66827361, domicili 
fiscal passeig  Doctor Moragas, 250, escalera A, 2n 1r 08210 Barberà del Vallès i  per continuar 
amb la mateixa activitat. 

2. Vist que en el contracte d’arrendament signat amb data 1 d’octubre de 2015 consten com a 
titulars el senyors Mohammad Nawaz Mughal i el senyor Nadeem Saqib responsables 
subsidiaris. 

3.Vist que a data 14 de setembre de 2016 el Sr. Nadeem Sagid presenta instància al registre 
d’aquest Ajuntament núm. 6936/2016 en el qual fa constar la renúncia al 50% de la titularitat del 
contracte d’arrendament del local esmentat. 
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III. Fonaments de dret 

1r. En data 13 de setembre de 2016 s’emet informe per part del departament d’intervenció on 
no consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries. 

2n. Atès l’article 10, paràgraf 3è del contracte d’arrendament en el qual s’indica que, la 
transformació de persona física a persona jurídica, no es considerarà traspàs ni cessió per part 
de l’arrendatari i per tant, això no comporta cap modificació de les clàusules del contracte que 
es va signar amb aquest Ajuntament en data 1 d’octubre de 2015. 

3è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Autoritzar el canvi de titularitat del local comercial núm. 22, a favor de la societat 
“MAMMZA HAMAZ SL”, amb NIF provisional B66827361, domicili fiscal passeig  Doctor 
Moragas, 250, escalera A, 2n 1r 08210 Barberà del Vallès i  per continuar amb la mateixa 
activitat DE Kebab Bar-Restaurant. 

 

Segon. Admetre la petició per part del sr, Nadeem Saqib de renunciar al 50% de la titularitat del 
contracte d'arrendament del local comercial núm. 22 amb efectes 31 d'agost de 2016. 

 

Tercer. Facultar a l’Alcaldessa  perquè, formalitzi amb els nous titulars, el corresponent annex al 
contracte d’arrendament.  

 

Quart. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes les 
obligacions que es derivin del contracte d’arrendament local comercial núm. 22, a favor de 
“MAMMZA HAMAZ SL”, amb NIF provisional B66827361. 

 

Cinquè L’arrendatari estarà obligat a canvi de nom de la llicència d’activitat o en el seu defecte 
a l’obtenció de  la llicència d’obertura i activitat, dins del termini legal establert. Si per 
circumstàncies imputades al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada, l’Ajuntament 
podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació  o indemnització de cap mena. 

 
Sisè. Notificar el present acord a les parts interessades, a l’Àrea de Territori, respecte a la 
llicència d’activitat , al departament d’Hisenda i a L'ORGT. 
 
 
7. Canvi de titularitat de l'activitat parades 47-4 8-49 del Mercat Municipal 
 
 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1585/2016, relatiu a canvi titularitat d'activitat parades 47, 48 i 49 del mercat 
municipal 

 

II. Relació de Fets 

1. Vista la sol·licitud presentada por Rosa María García González, i examinada la documentació 
que acompanya, en relació amb el canvi de titularitat de la Llicència Municipal d'obertura de les 
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parades 47-48-49 del mercat municipal de Badia del Vallès. 

 

III. Fonaments de dret 

1. 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 de Carnisseria Cavallar de les parades 
núm. 47-48-49 del Mercat Municipal de Badia del Vallès a nom de la Sra. Rosa Maria García 
González 

 

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa segons l'ordenança Fiscal de 2016, vigent al moment de 
la entrada per registre de la so.licitud: 

Segons la Ordenança Fiscal del 2016, vigent al moment de la entrada per registre de la 
sol·licitud de canvi de titularitat de l’actual llicència en vigor, núm. 15, article 6 Quota tributària, 
apartat 2 sots apartat 1, Alimentació, venda de peces de vestir, calçat, llibreries, papereries, 
serveis de manteniment sense taller, perruqueria, centres d’estètica sense raig UVA, i similars: 
316,50 € 

Segons la Ordenança Fiscal del 2016, vigent al moment de la entrada per registre de la 
sol·licitud de canvi de titularitat de l’actual llicència en vigor, núm. 15, article 6 Quota tributària, 
apartat 9 sots apartat 1, Tramitació d’Inscripció al registre sanitari municipal d’establiments 
minoristes d’alimentació: 115,10 € 

Segons la Ordenança Fiscal del 2016, vigent al moment de la entrada per registre de la 
sol·licitud de canvi de titularitat de l’actual llicència en vigor, núm. 15, article 6, les tarifes es 
reduiran un 25% per a les activitats que es realitzin a les parades del Mercat, i en els casos de 
canvi de nom s’aplicarà un coeficient reductor del 50 %. 

La quota líquida resultant a ingressar per part de la senyora ROSA MARIA GARCIA 
GONZÁLEZ serà de 161,85 €. 

 

Tercer. Notificar el present acord a les interessats.   
 
 
8.  Aprovar i presentar la justificació tècnica i e conòmica del Programa de formació 
transversal 2015 del Consorci per a la Formació Con tínua de Catalunya. 
 
 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2026/2016, relatiu al Procediment per a Justificar la Subvenció pel Programa 
de formació transversal 2015, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

 

II. Relació de Fets 

1. En data 11/12/2015 la Junta de Govern Local va acceptar la subvenció atorgada pel 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, dins el marc dels Programes de 
formació professional per a l’ocupació, adreçat a persones treballadores ocupades,( 
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ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol ), amb número d'expedient del Consorci 
PT20150084, per un import de 20.132,66 €. 

 
2. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en data 29.12.2015 ha ordenat  

transferència bancària que representa una bestreta del 25% de la subvenció inicial 
atorgada: 5.033,17€ i en data 21.03.2016  una segona bestreta del 35 % de la subvenció: 
7.046,43€, el que suposa un ingrés efectuat del 60% de l’import atorgat, un total de 
12.079,60 €, consultat amb l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament  ens confirmen que s’han 
rebut aquests imports i que s’han assignat a l’aplicació 2016 241C.  

 
3. En data 29/06/2016 finalitza l’última acció formativa, resultant un nombre de participants 

més baix de l’atorgat: Anglès A1.A: 10 alumnes, Anglès A1.B: 10 alumnes i Anglès A2.A: 10 
alumnes, i això suposa una reducció de la subvenció a 18.000 €. 

 
4. Un cop feta la comptabilització de les despeses, que es resum en el Model CC. Certificat 

de costos, adjunt a l’expedient, i que ascendeix a un total de  14.369,12 €, més el 10% de 
tant alçat de despeses indirectes, suposa un total de 15.806,03 € a justificar. 

 

III. Fonaments de dret 

1r. La justificació de la realització de les actuacions subvencionables, així com les despeses 
generades i l’aplicació correcte dels fons percebuts es farà d’acord amb el que estableix la base 
34 de l’ORDRE  EMO/218/2015, de 16 de juliol. 

2n. 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. 

3r. 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. 

4rt. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la 
pròpia convocatòria. 
 
5è. Vista la delegació atorgada a favor de la Junta de Govern Local, segons Resolució 
d’alcaldia núm. 229/2016, de 23 de març de 2016 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del Programa de formació 
transversal 2015, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per un import total de 
de  14.369,12 €, més el 10% de tant alçat de despeses indirectes, suposa un total de 15.806,03 
€ a justificar d'acord amb les bases reguladores que figuren en l’Ordre EMO/218/2015, de 16 
de juliol  

Segon. Presentar la justificació econòmica i documentació annexa, segons les bases 
reguladores que figuren a l'ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol. 

Tercer. Notificar el present acord al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 
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9. Ajuts d'urgència social corresponents al mes de setembre de 2016 
 
 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2194/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SETEMBRE 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. 

 

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.  

 
 

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: 

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 setembre  de 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social 
a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
 
Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents 
acords: 
 
 
10. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona cam panya «Coneguem els nostres 
Parcs» 2016  
 
I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2265/2016, relatiu a l'acceptació i Justificació de la Subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses del projecte «Coneguem els nostres 
parcs 2016» 
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II. Relació de Fets 

Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern en data 29 d'octubre 
de 2015, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions 
als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar 
en la campanya «Coneguem els nostres parcs» exercici 2016. 

Vistes les Bases que regulen l’atorgament de subvencions als Ajuntaments de la província de 
Barcelona per subvencionar a les escoles de 6è de primària per fer front a les despeses del 
transport escolar que es realitzin amb motiu de la campanya “Coneguem els postres parcs”, 
endegada pel servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 

Vista la importància que té per a la ciutat que els nois i noies desenvolupin sensibilitat cap a 
medi ambient i el patrimoni natural.  

Vist que en data 25 de febrer de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
atorgar la quantitat de 738,05€ a l'Ajuntament de Badia per fer front a les despeses del 
transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres parcs” 

Vist que el termini per presentar la justificació de la subvenció finalitza el 30 de setembre de 
2016. 

 

III. Fonaments de dret 

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 2292016 de 23 
de març. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona , per a la campanya «Coneguem els 
nostres parcs» exercici 2016, per import de 738,05€  així com tots els termes de la concessió i 
les condicions per al a seva execució, tal com es recullen en l'acord de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 2016 notificat a l'Ajuntament. 

 

Segon. Justificar a la subvenció atorgada per l'Àrea d'Espais Naturals de la  Diputació de 
Barcelona a l'Ajuntament de Badia del Vallès la quantitat de 738,05€. 

 

Tercer. Notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Àrea d'Espais Naturals de la  Diputació de 
Barcelona, C/comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona.  

 
 
11. Contracte menor de serveis d'assistència tècnic a per a la redacció del projecte, 
inspecció i certificació de l'activitat Badia Stree t Festival 
 
 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2285/2016, relatiu al contracte menor de serveis d'assistència tècnica per a 
la redacció de projecte tècnic, inspecció i certificació de l'activitat Badia Street Festival 

 

II. Relació de Fets 

Per informe dels serveis gestor de Sostenibilitat i estalvi energètic , de data 21 de setembre de 
2016, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació, en 
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atenció a donar compliment a la normativa d'espectacles i medi ambiental, entre d'altra, el 
Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures per a la realització de la activitat Badia 
Street Festival. 
 

III. Fonaments de dret 

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 març. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi 
tècnic d’impacte ambiental i energètic, i la inspecció i certificació de l'espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari «Badia Street Festival», amb l'empresa  Tècnics Assistents 
al Disseny i l'Enginyeria AC, SLP ( TADE AC, SLP). 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a) Objecte: assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic, inspecció i certificació 
de l'activitat «Badia Street Festival», codi CPV 71330000-0. 

b) Vigència: inici el 26 de setembre de 2016 i durada tres mesos. 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3560 euros  i 747.60 euros d'IVA. 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 
mitjançant un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, 
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. La factura es podrà 
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les 
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797 

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les exigibles legalment per la 
normativa sectorial d'espectacles i mediambiental d'aplicació; facilitar el projecte i tota 
la documentació tècnica en les dates acordades; i realitzar les visites necessàries per 
comprovar el compliment de tot allò descrit a la memòria tècnica. En concret es farà 
visita per inspecció i certificació en data, 1 d’octubre de 2016. i les especificades en les 
pressupost. 

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, 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 el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1404 1513 22706 del pressupost general 
vigent. 

 

Quart. Notificar el present acord a  l'empresa  TADE AC, SLP i donar compte als serveis 
econòmics municipals. 
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12. Justificació econòmica de la subvenció atorgada  del programa MARMI 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número: 1890/2016, Justificació programa MARMI Direcció General d'Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom. Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 

II. Relació de Fets 

1. En data 6 de novembre de 2015, es publica la Resolució de la convocatòria de subvencions 
per a la realització del PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ PER A 
PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ, d’acord amb l’Ordre 
EMO/200/2015, de 2 de juliol,  i que es fa mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on se'ns atorga una subvenció total de 
29.230,19 euros. 

 

2. En la Junta de Govern Local celebrada el dia 13 de novembre de 2015, es va acordar 
acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, amb 
número d’expedient assignat per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom, MARMI/51/2015. 

 
3. Un cop acabat el període d’execució, que va de l’1/12/2015 al 30/06/2016, es procedeix a 

la seva justificació tècnica i econòmica, seguint les instruccions de la pròpia Ordre de la 
convocatòria, el termini per presentar la documentació justificativa es de dos mesos, per 
tant  s’havia de presentar abans del 30 d’agost. 

 
4. En data 29/07/2016 es va demanar l’ajornament de presentar la documentació del compte 

justificatiu fins el 30/09/2016, per incloure dins d’aquest dos mesos el període vacacional, 
petició que ens va ser concedida mitjançant Resolució de data 1 d’agost de 2016.  

 
II. Fonaments de dret 
1r. L'Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d’inserció per a 
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 

2n. 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 

3r. Conforme  l’Ordre de 1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de 
subvencions. 

4t. 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 per la  Direcció General 
d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Departament de Treball, Afers Socials i 
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Família, dins el marc del programa específic de mesures actives d'inserció per a persones 
destinatàries de la renda mínima d'inserció (MARMI), d’acord amb l’Ordre EMO/200/2015, de 2 
de juliol, per un import total de 27.287,17 euros. 

 

Segons el Resum de la liquidació final del PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ 
PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ, i les instruccions 
de l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol. 

 

Segon. Presentar la justificació econòmica i documentació annexa, segons les bases 
reguladores de l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol i la Guia per a la justificació econòmica del 
programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima 
d'inserció (MARMI 2015-16), com a justificació de l’actuació realitzada.  

 

Quart. La notificació del present acord es farà mitjançant l'extranet de les administracions 
catalanes, EACAT. 

 

13. Contracte menor de serveis d'assistència tècnic a per a la redacció del projecte 
executiu de la estructura en el projecte de rehabil itació energètica als habitatges de l'av. 
Burgos 2-6  

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 2266/2016, relatiu a contracte menor de serveis d'assistència tècnica per a 
la redacció del projecte executiu de la estructura en el projecte de rehabilitació energètica als 
habitatges de l'av. Burgos 2-6. 

 

II. Relació de Fets 

Per informe dels serveis gestor de Territori, de data 22 de setembre de 2016, s’acredita la 
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a amb motiu de 
la propera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de l'àrea metropolitana de 
Barcelona i el consorci d'habitatge el proper mes d'octubre, cal l'assistència tècnica per a poder 
presentar el projecte executiu valorat en temps de la Rehabilitació energètica dels habitatges 
situats a l'av. Burgos 2-6 de Badia del Vallès. 

 

III. Fonaments de dret 

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 març. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de servei d'assistència tècnica per a la redacció 
del projecte executiu de la estructura en el projecte de rehabilitació energètica als habitatges de 
l'av. Burgos 2-6, amb l'empresa RV4 arquitectura ( TECTUM ENGINEERING SL) . 
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a) Objecte: servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu de la 
estructura en el projecte de rehabilitació energètica als habitatges de l'av. Burgos 2-6, 
codi CPV  71312000-8 

b) Vigència: Data d’inici 26 de setembre de 2016 i duració tres mesos 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 9950 i 2089,50 Euros. 

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 
en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, 
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures 
s'hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb 
les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797 

 

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista. El termini d'execució del contracte i les 
especificades a l'oferta pressupost del contractista de data 20 de setembre de 2016. 

 
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, 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 el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1604 1521 22706 del pressupost general 
vigent. 

 

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

 

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. 

 

 


