Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/11

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

17 / de març / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:05 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de març de 2017
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 27/03/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 27/03/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables (725/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient 725/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
44.977,51 €, segons es detalla a la relació núm. 8/2017, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 14.387,35€, segons es detalla a la relació núm. 17/2017,
adjunta. (Factures Gas Natural)

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 17 de març 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.

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O
i ADO, per un import total de 31.357,57€, segons es detalla a la relació núm. 19/2017, adjunta.

Conveni Col·laboració per a la realització pràctiques UAB (expt. 423/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 423/2017 relatiu al Conveni de Col·laboració entre la Universitat Autònoma
de Barcelona i l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes curriculars en entitats col·laboradores.
II. Relació de Fets
Vist que el 12 de maig de 2014, es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre
l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores dels Estudiants de la
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Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 76.605,38€, segons es detalla a la relació núm. 18/2017,
adjunta. (Factures Endesa)

UAB.
Vista la proposta presentada per l'UAB , en relació a les pràctiques de la estudiant de
psicologia Caoutar Amsih, al departament d’educació de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes curriculars al departament d’educació de l’Ajuntament de Badia del
Vallès amb la estudiant:
- Caoutar Amsih Keskessou, estudi de Grau de la Facultat de Psicologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Segon. La durada del conveni serà del 17 de gener al 16 de juny de 2017, dimecres de 11.30h
a 14.30h i divendres de 9.30h a 13.30h, el total d'hores no sobrepassarà de les 35 hores
setmanals
Tercer. Notificar el present acord a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de
Psicologia

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució 229/16 de
23 de març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
2. Atès l'estatut de l'estudiant universitari, aprovat per Reial decret 1791/2010 de 30 de
setembre.
3. I la normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la
UAB el 10 de desembre de 2014.

Adjudicació en arrendament dels locals comercials 29, 30 i 120 (expt. 2399/2017)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2399/2016, relatiu a l’adjudicació mitjançant concurs de procediment obert de
l’arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de novembre de 2016, va
aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives particulars (PCEAP en endavant) i
iniciar el convocatòria de procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de
l’ajuntament de Badia del Vallès per els locals números, 2, 21, 29, 30, 35, 76, 90, 92, 99, 108,
112, 120, 131, 134 i, fixant com clàusules especifiques les que s’indiquen en el mateix plec de
condicions.
2. Finalitzat el període de presentació de proposicions i instruïts els actes de tramitació de
l'expedient, la Mesa de contractació, a la sessió de data 25 de gener de 2017, va acordar la
relació dels aspirants amb millors proposicions per a la seva adjudicació per l’òrgan competent en
règim d’arrendament els locals núm. 29, 30, 35 i 120.
3. Requerides les persones adjudicatàries proposades han estat presentades per totes elles la

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: ARH9YX4F5KFZXD4PTPK54H74S | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Favorable

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment instruït per a l’adjudicació dels contractes d'arrendament
dels locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificats com a béns
patrimonials a l'Inventari de Béns municipal i lliures de càrregues i, en la seva virtut, i de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 25 de gener de 2017, adjudicar-ne els
següents:
Plica Licitador
Local Adreça
Activitat comercial
Renda neta
núm.
núm.
mensual
2 Grup Municipal BEC
29 C. Oviedo, 3
Agrc. Política Municipal
347’72€
3 Lorena Gómez Delgado
30 Av. Cantàbric 31 Estanc
513’60€
4 David Vela Codes
120 c. Menorca, 8
Reformes Integrals
171’60€
Aquests contractes es condicionen al compliment de les propostes presentades per cadascú dels
adjudicataris, d’acord amb la clàusula vuitena del PCEAP, ( d’ocupació i llocs de treball de
l’activitat; d’imatge i instal·lacions; etc.), en la forma, termini i efectes que es concretaran als
respectius contractes d’arrendament.

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 11a, 12a, 13a, 14a i concordants del PCEAP
regulador del procediment i el que disposen als articles 53, 146, 151 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de
març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

documentació justificativa i han estat constituïdes les fiances i garanties exigides a la clàusula
11a del PCEAP, d'acord amb les diligències de secretaria de data 9 de març de 2017 exceptuant
el licitador del local núm. 35 per no haver presentat la documentació sol·licitada en el termini
previst.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries i citar-les per a la signatura del
contracte i donar compte als serveis de secretaria i d’hisenda municipals.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord d’adjudicació al Perfil del Contractant i la formalització del contracte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del contractant, en el termini de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Adjudicació en arrendament dels locals comerc ials c/ Saragossa 149 i 150 (Expt. 684/2017)
Favorable
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Segon. Declarar el procediment desert respecte els restants locals comercials núm.2, 21, 35, 76,
90, 92, 99, 108, 112, 131, 134 i 136, per manca de proposicions i licitadors.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 684/2016, relatiu a l’adjudicació mitjançant concurs de procediment obert de
l’arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 11a, 12a, 13a, 14a i concordants del PCEAP regulador
del procediment i el que disposen als articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de
març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment instruït per a l’adjudicació dels contractes d'arrendament dels
locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificats com a béns patrimonials
a l'Inventari de Béns municipal i lliures de càrregues i, en la seva virtut, i de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació de 9 de febrer de 2017, adjudicar-ne els següents:
Plica Licitador
Local
núm.
núm.
1 Antonio Sánchez Saavedra
150

4

Family Entertainment
Centers SA

149

Adreça
Av. Burgos,
núm. 34, 9è B
08214 Badia del
Vallès
C. Fargaires,
núm. 1-3 08290
Cerdanyola del
Vallès

Activitat comercial Renda neta
mensual
Taller Mecànic
743,905€

Saló de Jocs

745,47€

Aquests contractes es condicionen al compliment de les propostes presentades per cadascú dels
adjudicataris, d’acord amb la clàusula vuitena del PCEAP, ( d’ocupació i llocs de treball de
l’activitat; d’imatge i instal·lacions; etc.), en la forma, termini i efectes que es concretaran als
respectius contractes d’arrendament.
Segon. Notificar aquest acord a les persones adjudicatàries i citar-les per a la signatura del
contracte i donar compte als serveis de secretaria i d’hisenda municipals.
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3. Requerides les persones adjudicatàries proposades han estat presentades per totes elles la
documentació justificativa i han estat constituïdes les fiances i garanties exigides a la clàusula 11a
del PCEAP, d'acord amb les diligències de secretaria de data 9 de març de 2017.
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2. Finalitzat el període de presentació de proposicions i instruïts els actes de tramitació de
l'expedient, la Mesa de contractació, a la sessió de data 9 de febrer de 2017, va acordar la relació
dels aspirants amb millors proposicions per a la seva adjudicació per l’òrgan competent en règim
d’arrendament els locals núm. 149 i 150.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 2 de desembre de 2016, va
aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives particulars (PCEAP en endavant) i iniciar
el convocatòria de procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de
l’ajuntament de Badia del Vallès per els locals números, 149 i 150 i, fixant com clàusules
especifiques les que s’indiquen en el mateix plec de condicions.

Tercer. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

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
II. Relació de Fets
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.
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. Ajuntament de Badia del
Vallès
6. L’informe d’autoliquidació de la subvenció es va presentar per a la certificació i justificació de
costos del programa específic en dates 09/06/2016 i 10/06/2016, admès pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i suposa un total de 21.402,37 euros a justificar.
7. En data 30/09/2016 el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya va ordenar el
pagament de 5.255,94 euros de la bestreta restant, en base a l’autoliquidació practicada per la
nostra entitat. Per tant el total de bestretes ascendeix a 21.402,37 euros.
8. Un cop revisada tota la documentació de la justificació econòmica per part del Consorci per a la
Formació Contínua, en base a la documentació de certificació i justificació de costos presentada
per la nostra entitat, decideixen que la liquidació provisional de la subvenció queda reduïda a
només 13.539,67 euros, en l’aplicació conforcat es podien consultar les incidències i s’obria un
termini de quinze dies per formular les al·legacions que consideréssim necessàries o proposéssim
els mitjans de prova que estiméssim oportuns.
9. En data 24/02/17 es presenta pel registre l’Informe d’al·legacions adjuntant les proves
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Favorable
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Justificació econòmica programa TIC i Llengües Garantia Juvenil Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya (expt. 1378/2016)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Publicar aquest acord d’adjudicació al Perfil del Contractant i la formalització del contracte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del contractant, en el termini de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4
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.
7è. Tenint present el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993 -modificat per la disposició
addicional 6.2 de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, i l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en els terminis del reintegrament esmentat s’ha de satisfer d’acord
amb el següents:
Liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20, o l’immediat hàbil
posterior, del mes següent.
Liquidacions notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, fins al dia 5, o l’immediat hàbil
posterior, del segon mes posterior.
Per tot això, s'acorda:
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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.
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.
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,
Ajuntament de Badia del Vallès
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necessàries. Tota aquesta documentació està incorporada a l’expedient.
10. En data 09/03/2017 mitjançant la missatgeria del programa conforcat ens arriba la comunicació
de la Resolució de revocació parcial de la subvenció, en la qual es fa esmena a totes les
al·legacions presentades i majoritàriament acceptades, resultant una liquidació definitiva de
21.271,69 euros. En aquesta Resolució del Consorci Declara l’obligació de reintegrar l’import de
132,83 euros, que resulta de la diferència entre la liquidació definitiva (21.271,69 €) i el conjunt de
bestretes rebudes (21.402,37 €) per aquesta corporació que correspon a: 130,68 euros, en
concepte de principal per la bestreta pagada, 0,00 euros de rendiments financers no executats i
2,15
euros,
en
concepte
d’interessos
de
demora
(segons
annexos
de liquidació); del qual resta pendent de reintegrar 132,83 euros, atès que l’entitat beneficiària no
ha realitzat cap reintegrament.

Primer. Acceptar la Resolució de revocació parcial de la subvenció, en la qual el Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya accepta una liquidació definitiva de 21.271,69 euros.
Segon. Acceptar la reclamació de l’obligació de reintegrar l’import de 132,83 euros, d’acord amb el
detall següent: 130,68 euros, en concepte de principal per la bestreta pagada, 0,00 euros de
rendiments financers no executats i 2,15 euros, en concepte d’interessos de demora (segons
annexos de liquidació).

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 558/2017, relatiu a REMESA - 41 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2017
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la
obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes
de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació
de vulnerabilitat social.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 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 1.135,39€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 236,88€.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

Aprovació d'ajuts d'urgència social - AMB Pobresa energètica (Remesa 41) (Expt.
558/2017)REMESA - 41 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2017
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Quart. Notificar el present acord al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar la realització del reintegrament que s’ha de realitzar mitjançant transferència
bancària al compte ES80 2100 3000 16 2201736713, de “La Caixa”, Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, a nom del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, indicant el número
d’expedient (GJ20150079) i el nom de l’entitat beneficiària (Ajuntament de Badia del Vallès)..

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 1.163,24€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS per import de 455,04€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL S.U.R per import de 209,63€.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 529/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes de Febrer.
II. Relació de Fets
En data 30 de març 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, fase ADO, per un import total de
1.903 € segons es detalla a la relació adjunta.

Aprovació d'ajuts d'urgència social "Targetes Moneder febrer 2017" (Expt. 478/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 478/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneders.
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.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

Favorable

Codi Validació: ARH9YX4F5KFZXD4PTPK54H74S | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 14

Aprovació d'Ajuts Urgència Social febrer 2017 (Expt. 529/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Setè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

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.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de16.651,96 €, segons es detalla a la relació 11/2017.

Aprovació novació contracte d'arrendament Local núm. 69 (Expt. 662/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 662/2017 de novació del contracte d'arrendament de local comercial
número 69.
II. Relació de Fets
1. Per instància del senyor Dionisio José Ruiz López com arrendatari del local comercial núm.
69 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local comercial ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 6 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 14 de març
de 2017 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:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

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

Codi Validació: ARH9YX4F5KFZXD4PTPK54H74S | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 14

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

III. Fonaments de dret

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari
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:

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 574/2017, relatiu al Conveni de col·laboració amb empreses col·laboradores
per a la formació en centres de treball
II. Relació de Fets
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès desenvolupa un Programa de Formació i Inserció
amb l’especialitat d’auxiliar de comerç i atenció al públic, autoritzat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (RESOLUCIÓ ENS/2375/2016, de 19 d’octubre,
per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de
formació i inserció pel curs 2016-2017)
Vist que aquest programa va adreçat a joves no ocupats que compleixin con a mínim 16 anys i
com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat d'educació secundària
obligatòria sense obtenir-ne el títol.
Vist que l'objectiu d'aquests programes és proporcionar als joves competències bàsiques i
professionals que els permetin incorporar-se al mercat de treball amb les millors possibilitats
d'obtenir una ocupació qualificada.
Vist que el programa s'estructura en diferents mòduls, un dels quals es de formació
professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació, i la proposta de conveni tipus que s'adjunta i forma part
d'aquest expedient
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.
52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 22 i ss. de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació convenis tipus amb empreses col·laboradores per pràctiques en centres de
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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.
Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada, als serveis municipals
d’economia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Renda mensual (sense IVA): 440,10€
 Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des
de l’1 de gener de cada any.
 Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la
data màxima de 01.01.2025.

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/16, de 23 de març de 2016, en la Junta de Govern
Local.

Modificació liquidacions taxa Mercat venda ambulant (Expt. 402/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 402/2017, relatiu a la liquidació de la taxa per l’ocupació de parades al mercat
ambulant, relativa a l’exercici 2017, corresponent a les noves adjudicacions de parades acordada
per la JGL de data 11 de novembre de 2016.
II. Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017 pel que s’aprova les
liquidacions de la taxa per ocupació al mercat ambulant setmanal corresponents al període
comprès entre el dia 1 de gener de 2017 i al 31 de desembre de 2017.
2. Atès que s’ha detectat error en el import de la taxa aplicada per m2 d’acord a l’ordenança fiscal
número 18 “Taxa per l’0cupació de parades al mercat ambulant setmanal , article 5, tarifa 1) per
l’exercici 2017.
III. Fonaments de dret
1r.- De conformitat amb el que estableix l'article 101 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
2n. 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:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0010 Data : 27/03/2017

Segon. Delegar la signatura dels convenis a favor del 4t Tinent d'Alcaldessa, Iván Sanz Pérez,
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Primer. Aprovar la minuta del conveni tipus de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball que es formalitzarà entre l'Ajuntament de Badia del Vallès els centres de
treball col·laboradors i els següents alumnes, abans d'iniciar la formació pràctica:
- Lamiae Akrif
- Rubén Barceló
- Eric Cabezas
- Noemí Cano
- Adrián Delgada
- Diego Fernández
- Daniel Fresno
- Rubén Gómez
- Florea Guerra
- Raúl Herrera
- Laura Romero
- Nadia Santos
- Sonia Torres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

MTS

IMPORT

36 Santiago Fernandez Noemí

5

520’00€

60 Santiago Cortes Tabita

4

416’00€

62 Santiago Cortes José

4

416’00€

64 Reyes Torres Dolores.

4

416’00€

66 Fernández Santiago M.Ramona

4

416’00€

68 Jimémez Maya Monzaluz

6

624’00€

151 Collado Rueda Cristobal

4

416’00€

152 Jiménez Giménez Susana

4

416’00€

160 Gonzàlez Vega Frco.

6

624’00€

166 Fernàndez Moreno Maria

5

520’00€

170 Montero Rodriguez Ramón

4

416’00€

171 Fernàndez Martín Rosa

4

416’00€

172 Heredia Heredia Ruben

4

416’00€

190 Gabarre Santiago Rocio

4

416’00€

191 Vilchez García Francisco

4

416’00€

Segon. Notificar aquest acord, així com les corresponents liquidacions, als interessats i a l’ORGT
mitjançant l’aplicatiu de gestió WTP del mateix organisme.

Modificació liquidacions taxa Mercat venda ambulant parada núm. 150 (Expt. 1694/2016)
Favorable

Ajuntament de Badia del Vallès
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CONTRIBUENT
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PARADA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Modificar l’acord de Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017 pel que es va
aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació al mercat ambulant setmanal corresponents al
període comprès entre el dia 1 de gener de 2017 i al 31 de desembre de 2017, pel que fa a
l’import de la taxa per l’ocupació de parades del mercat ambulant i que quedarà com a
continuació es transcriu:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1694/2016, relatiu a la liquidació de la taxa per l’ocupació de parades al mercat
ambulant, relativa a l’exercici 2017, corresponent a la nova adjudicació de parada acordada per la
JGL de data 3 de febrer de 2017.

Primer. Modificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2017 pel que es va
aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació al mercat ambulant setmanal corresponents al
període comprès entre el dia 1 de febrer de 2017 i al 31 de desembre de 2017, pel que fa a
l’import de la taxa per l’ocupació de parades del mercat ambulant i que quedarà com a
continuació es transcriu:
PARADA

CONTRIBUENT

150 González Alcaraz, Fernando

MTS

IMPORT

6 mts

576,00 €

Segon. Notificar aquest acord, així com les corresponents liquidacions, a l’interessat i a l’ORGT
mitjançant l’aplicatiu de gestió WTP del mateix organisme.

I no havent més assumptes per tractar i complint l'objecte de l'acte, l'alcaldessa Eva Menor
Cantador, aixeca la sessió essent les 14 hores i cinc minuts, la qual com a secretària en dono
fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
De conformitat amb el que estableix l'article 101 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, i l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2n. 2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 17de febrer de 2017 pel que s’aprova les
liquidacions de la taxa per ocupació al mercat ambulant setmanal corresponents al període
comprès entre el dia 1 de febrer de 2017 i al 31 de desembre de 2017.
2. Atès que s’ha detectat error en el import de la taxa aplicada per m2 d’acord a l’ordenança fiscal
número 18 “Taxa per l’0cupació de parades al mercat ambulant setmanal , article 5, tarifa 1) per
l’exercici 2017.

