Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/28

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

7 / de setembre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària 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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2018.
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Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/09/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Rosa Caballero del Castillo (1 de 2)
Secretaria accidental
Data Signatura: 14/09/2018
HASH: 5cdf7796a9b99c819fc5bfbeef75a4da

ACTA

Aprovació de documents comptables (Expedient 2547/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2547/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i AD/, D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2018/26 import 12.122,57 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2018/102 import 157.270,38 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2018/176 import líquid 156.569,16 €
Relació núm. P/2018/177 IMPORT LÍQUID. 0,00€.

Adjudicació i formalització contracte arrendament local comercial núm. 35 (Expedient
2406/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2406/2018, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte d’arrendament del
local comercial núm. 35.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 7 d’abril de
2017, es va incoar aquest expedient d'adjudicació directa dels contractes d'arrendament de diversos
locals comercials, béns patrimonials de titularitat municipal, d'acord amb allò previst a l'article 107.1

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

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

Per tot això, s’acorda:
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III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:
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.Les Bases d’execució del
pressupost vigent
2on. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i l'article 72.3
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars que regeix el procediment.
2n. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 5 de la Llei 7/1985,
de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 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
52/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar a la senyora Estela Muñoz Alonso el contracte d’arrendament del local comercial,
propietat de l’Ajuntament, que a continuació es descriu, amb les condicions establertes al Plec de
Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix el procediment, i les
oferides a la proposició de l’interessat:
Renda mensual,
Adreça
núm.
35

Activitat

Duració
sense IVA

Av. Cantàbric 21

Classes de ioga i
xerrades per la cura de 276,80€
la salud

01/01/2030

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 4314.54100 els ingressos derivats d’aquest
contracte d’arrendament, donar compte als serveis d’economia municipal i designar com a
responsable del contracte, a l’Alcaldia d’aquest Consistori.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a la formalització del contracte dins del
termini de 15 dies des de la notificació del present acord.

Excedències voluntària per incompatibilitat. Nuria Vallelado Vila (Expediente 2266/2018)

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

Codi Validació: 3TLLYGMS2ZML3QPCT7MANY27W | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 16

Local

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

3. En data 10 d’agost de 2018, es va presentar la proposició de la senyora Estela Muñoz Alonso per
a l'adjudicació directa de l'arrendament del local comercial número 35, ubicat a la avinguda del
Cantàbric, núm. 21. Aquesta proposició ha estat informada favorablement pel servei gestor en data
13 d’agost de 2018 i la interessada ha complimentat les obligacions d'ingressos i documentals
previstes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Aquest expedient, juntament amb el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que regiran el procediment, la convocatòria de la licitació i la publicació al perfil de
contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que va ser aprovat per acord de Junta
de Govern Local en data 05 de maig de 2017.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2266/2018, relatiu a Excedència voluntària per incompatibilitat Sra. Nuria
Vallelado Vila.

4. Donat que el dret d'opció entre llocs públics incompatibles es refereix a tot el personal al
servei de les Administracions Públiques, tant funcionari com a laboral, i el dret a quedar en
excedència voluntària, una vegada que s'exerciti l'opció, sorgeix de manera automàtica per
imperatiu de la llei. Per tant, encara que l'excedència per incompatibilitat no estigui recollida
expressament en el Conveni Col·lectiu d'aplicació es té el dret -i l'obligació- a ser declarat en
aquesta situació, ja que és la conseqüència jurídica de la incompatibilitat.
5. Vist l’informe adjunt aquest expedient de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals.
Fonaments de dret
1. Segons Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text Únic
dels preceptes de determinats Textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
2. En el marc de la legislació bàsica de l’Estat, i d’acord amb les competències pròpies de la
Generalitat, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal de l’Administració de la Generalitat.
3. En virtut de l'article 88 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
4. Segons el que estableix el Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, sobre
normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat,
en relació amb els arts. 297 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 21 de la Llei 30/84,
de 2 d’agost, de mitjans per a la reforma de la funció pública.
5. D´acord el que estableix el 191 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
6. En atenció a l’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local en relació amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol.
7. Vist el que estableix l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

3. Vist el document emès per l’Ajuntament de Ripollet que acredita la contractació de la
senyora Nuria Vallelado Vila com a treballadora social, mitjançant contracte laboral temporal
(per obra o servei) amb efectes del 3 d’abril de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2019.
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2. Vista la instància presentada a data 23 de juliol de 2018 per la senyora Nuria Vallelado Vila,
amb número al registre d'entrada 2018-E-RC-6881, a la qual comunica la seva voluntat de
sol·licitar una excedència voluntària per incompatibilitat fins el 31 de desembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació de Fets
1. Vist el decret número 2018-0160 de data 23/02/2018 on es concedeix una llicència de 6
mesos per assumptes propis a la senyora Nuria Vallelado Vila, amb efectes del 2 de març
2018, sense cap dret a retribució, si bé, es manté l'obligació de cotitzar per part de la
corporació i per un màxim de sis mesos.

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
8. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia núm.
0052/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat, a la senyora Nuria
Vallelado Vila, amb efectes del 2 de setembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2019,
donada la contractació laboral temporal (per obra o servei) a l'Ajuntament de Ripollet.

Cinquè. Traslladar aquesta resolució a la interessada, a l'àrea de Promoció social i
acompanyament educatiu, al Comitè d'empresa, a la Junta de personal i a les seccions
sindicals.

Procediment de Contractació Patrimonial. Rescisió contracte d'arrendament local 12
(Expedient 2210/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2210/2018, relatiu a la rescissió del contracte d’arrendament del local
comercial núm. 12 ubicat al carrer de Porto, núm. 1 a nom de la Sra. Maria Isabel Caparrós
Hernández i a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 19/07/2018 de data
19 de juliol de 2018, la Sra. Maria Isabel Caparrós Hernández, com arrendatària legal,
comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament del local comercial núm. 12,
ubicat al carrer de Porto, núm. 1 i amb efectes del 31 de juliol de 2018.
2. En data 24 de juliol de 2018 la Sra. Maria Isabel Caparrós presenta instància amb registre
d’entrada núm. 6890/2018 mitjançant la qual sol·licita anul·lar l’expedient per haver trobat una
persona interessada per traspassar el negoci.
3. En data 26 de juliol de 2018 amb registre d’entrada núm. 6936/2018 la Sra. Maria Isabel
Caparrós presenta una nova instància, per demanar continuar amb l’expedient de rescissió del
contracte d’arrendament per no haver arribat a un acord amb la persona interessada en el
traspàs del negoci.
III. Fonaments de dret
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Quart. Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada.
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Tercer. Cursar baixa a la Seguretat Social i practicar liquidació d´havers que correspongui, si s
´escau.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, abonament de
retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets passius.

1r. En data 31 de juliol de 2018 s’emet informe per part dels serveis tècnics d’urbanisme i que
s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del local.
2n. En data 1 d’agost de 2018 s’emet informe per part d’intervenció on consta que no
existeixen deutes pendents respecte a l’arrendament de local amb aquest Ajuntament.
3è. Atès l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant que s’aprovi
la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes de data 31 de juliol de 2018, així com que
es procedeixi al retorn de la fiança que en el seu dia va dipositar l’arrendatària a la tresoreria
d’aquest Ajuntament i per import de 488,40€.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número
52/2018 de 23 de gener.

Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Conveni Fundació Autònoma Solidària i L'Ajuntament per la participació en el projecte
"Campus Ïtaca 2018 "(Expedient 1423/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1423/2018, relatiu al Conveni ÍTACA 2018 per emmarcar l’actuació entre la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès en la participació del
projecte “Campus Ítaca” de la UAB, de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.
II. Relació de Fets
Vist els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 1003.3201.48110
amb un import de 1.550 per a l'atorgament de la concessió de subvenció nominativa a favor de
la FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA en concepte del projecte Campus Ítaca.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la
concessió directa de subvencions, i atès que amb data 14/5 s’ha emès l'informe d'Intervenció
en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Vist l’informe del servei gestor d’educació de data 11 de maig de l'àrea de promoció social i
acompanyament educatiu s'ha desenvolupat el conveni administratiu amb la Fundació
Autònoma Solidària, amb la finalitat d'emmarcar la col·laboració entre la FAS i l'Ajuntament de
Badia del Vallès per a la participació en el projecte «Campus Ítaca» de deu alumnes que hagin
finalitzat els estudis corresponents a 3r curs d'Ensenyament Secundari Obligatori.
Vista la proposta del conveni en la qual es recullen les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

Segon. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 488,40 € (quatre cents vuitanta-vuit
euros amb quaranta cèntims).
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Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès del local comercial núm. 12, ubicat al carrer de Porto, núm. 1,
amb efectes del 31 de juliol de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar una subvenció a favor de la Fundació Autònoma Solidària per al projecte
Campus Ítaca per import de 1550 euros amb càrrec a l'aplicació 1003.3201.48110 del
pressupost de despeses de la Corporació, i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el
qual es detallin les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i
justificar-la.
Segon. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant la
l’Alcaldia aquesta formalització.

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Reintegrament subvencions per entitats esportives locals 2017 (Expedient 1220/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1220/2018, relatiu a la Reintegrament subvencions per entitats esportives
locals 2017.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern de 21 de juliol de 2017 va aprovar les bases reguladores de la concessió
de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès
2017 per a projectes culturals, socials, esportius i educatius.
Per acord de Junta de Govern local de data 22 de desembre de 2017 es va aprovar la
concessió de subvencions destinades a associacions i grups no formals de Badia del Vallès

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de la
subvenció en els termini, i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni

2017 per a projectes culturals, socials, esportius i educatius a les entitats i pels imports
següents:
- AEE INS BADIA DEL VALLÈS: 433,20 Euros
- CLUB NATACIÓ BADIA: 703,95 Euros
- TAOWS ACADEMY CATALUNYA : 433, 20 Euros
La Intervenció municipal ha emès informe amb data 1 d’agost de 2018 segons el qual amb
data 19 de gener de 2018 es van abonar amb càrrec a la partida 0403 2310 48901 del
pressupost municipal quantitats corresponents a aquestes subvencions concedides, pels
imports següents:

Mitjançant informe del Tècnic d’Esports, s'ha tingut constància per aquest Ajuntament del
següent fet: la no presentació de la justificació corresponent i per tant, el beneficiari ha pogut
incórrer en una de les causes susceptibles de generar el reintegrament de la subvenció
concedida, recollides en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vist que es va informar per part del Tècnic d’Esports que concorrien les circumstàncies que
acrediten els fets que són causa del reintegrament de la subvenció concedida.
Vist l’informe de Secretaria
III. Fonaments de dret
De conformitat amb l'article 42.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, 94.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17, de novembre, General de Subvencions, i l'article 58 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
Bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats, associacions i grups
no formals de Badia del Vallès 2017 per a projectes culturals, socials, esportius i educatius
aprovades per la Junta de Govern local de 21 de juliol de 2017.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució d’Alcaldia
2018-0052 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides i parcialment
abonades a diferents entitats, havent quedat constatat l'incompliment per part del beneficiari
consistent en l'obligació de presentar la justificació corresponent I està tipificat de conformitat
amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i clausules 13
i 15 de les Bases reguladores de la concessió de subvencions, sent la quantitat total a
reintegrar de
- AEE INS BADIA DEL VALLÈS: 216,60 Euros
- CLUB NATACIÓ BADIA; 351,97 Euros
- TAOWS ACADEMY CATALUNYA : 216,60 Euros
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- CLUB NATACIÓ BADIA: 351,97 Euros

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- AEE INS BADIA DEL VALLÈS: 216,60 Euros

Segon. Notificar i donar audiència al beneficiaris pel termini de quinze dies perquè pugui
al·legar i presentar els documents que estimi pertinents.

Declaració responsable d'activitat econòmica innòcua local núm. 2 (Expedient
2329/2017)

II. Relació de Fets
1. En data 5 de setembre de 2017 la senyora Laura Guerra Luzón va presentar una sol·licitud,
amb núm. de registre d’entrada 2017-E-.RC-7661, d’una nova activitat per a un estudi
fotogràfic al local núm. 2, ubicat a Av. Via de la Plata, núm. 3 de Badia del Vallès
2. En data del 13 d’Abril del 2018, i núm. de registre de sortida 2018-S-RC-1.464, s’envia a la
titular de l’activitat una carta indicant la documentació que ha de presentar, per tal de poder
enllestir l’expedient d’obertura de la nova activitat
3. Fruit de la manca de resposta per part de la titular de l’activitat, es torna a enviar un altre
escrit, per part de l’enginyer municipal, en data de l’11 de Juny del 2018 i núm. de registre de
sortida 2018-S-RC-2.239, indicant-li que disposa de 10 dies hàbils per presentar la
documentació, i que en cas contrari, es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense concessió del
permís d’obertura.
4. En data del 22 de Juny del 2018 i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-5.695, es rep una
instància per part de la titular de l’activitat adjuntant la documentació sol·licitada la qual
s’incorpora a aquest expedient.
5. En data del 23 d’Agost del 2018, es realitza una inspecció al local, verificant que l’activitat
s’adequa a la documentació presentada, exceptuant allò referent a la instal·lació elèctrica, a on
s’observa que l’interruptor ICPM és de 25 A en comptes de 15 A, i que aquest no talla tota la
instal·lació, sinó únicament la dels endolls; a més, s’observa al soterrani que la caixa
d’empalmament es troba sense tapa així com els fluorescents. L’acta de control inicial es
qualifica com a FAVORABLE AMB INCIDÈNCIES, lliurant l’acta de control al titular de l’activitat
i deixant una altre còpia a l’expedient, havent de revisar el quadre elèctric l’instal·lador
electricista que ha emès el butlletí de la instal·lació realitzada.
6. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per l’enginyer
municipal en data 23 d’agost de 2018, la present activitat es troba regulada per la Llei 16/2015,
del 21 de Juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, concretament al seu
Annex I epígraf 741, es parla de «Activitats de fotografia, si la superfície construïda ≤ 120 m2
»; segons l’article 12, aquestes activitats són considerades innòcues i es troben subjectes a
Declaració Responsable.
III. Fonaments de dret
1. Atesa la resolució d’alcaldia núm. 52/2018 de 23 de gener, la qual aprova la delegació a la
Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i aprovació de les liquidacions
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2329/2017, relatiu a la declaració responsable d'activitat econòmica
innòcua per a Estudi Fotogràfic del local núm. 2, ubicat a Av. Via de la Plata, núm. 3 de Badia
del Vallès.

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altra òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment a la declaració responsable d’activitat econòmica innòcua del local
comercial núm. 2 per a Estudi Fotogràfic del local núm. 2, ubicat a Av. Via de la Plata, núm. 3
de Badia del Vallès.

Declaració responsable apertura nova activitat local 101 (Expedient 3065/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3065/2017, relatiu a la declaració responsable d'activitat econòmica
innòcua per a BOTIGA ALIMENTACIÓ FRUITERIA AMB FORN ELÈCTRIC PER A VENDA DE
PA, del local núm. 101, ubicat a Av. Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 19 de desembre de 2016 el senyor Qaisar Touqir Ahmed va presentar una
sol·licitud, amb núm. de registre d’entrada 2016-E-.RC-9340, d’una nova activitat per a
BOTIGA ALIMENTACIÓ FRUITERIA AMB FORN ELÈCTRIC PER A VENDA DE PA, del local
núm. 101, ubicat a Av. Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.
2. En data del 17 de Maig del 2018, i núm. de registre de sortida 2018-S-RC-1960, es lliura un
escrit al titular de l’activitat, demanant la presentació de la documentació que ha de presentar,
per tal de poder enllestir l’expedient d’obertura de la nova activitat
3. En data del 25 de Juny del 2018 i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-5.733, i en data del
27 de Juny del 2018 i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-5.907, es rep instàncies per part
del titular de l’activitat adjuntant la documentació sol·licitada la qual s’incorpora a aquest
expedient.
4. En data 24 d’Agost del 2018, l’enginyer municipal realitza una inspecció al local, verificant
que l’activitat s’adequa a la documentació presentada, en allò referent a la instal·lació elèctrica,
i indicant la necessitat de mantenir net i endreçat el lavabo, el qual es troba brut. També es
verifica que a l’extractor no s’ha fet cap actuació, segons requeriment de l’anterior inspecció;
malgrat tot però, el titular comenta que té previst canviar l’extractor, i muntar un de petit apte
per sanitaris, havent independitzat la seva escomesa de la llum. L’acta d’esmena de
deficiències es qualifica com a FAVORABLE sense incidències destacables
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Quart. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d’Economia i a l’ORGT.
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Tercer. Requerir a la senyora Laura Guerra Luzón, la taxa corresponent per l’obertura
d’activitat incloses a l’Annex I de la Llei 16/2015, subjectes a declaració responsable, per
import de 319,67€ (tres-cents dinou euros amb seixanta-set cèntims). La present autorització
resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades en el termini assenyalat, cosa
que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 15 de l’any 2018, vigent al
moment de la resolució de l’expedient, article 6 è Quota tributària, apartat 2.1, Activitats
incloses a l’Annex, subjectes a declaració responsable: 319,67 €

Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment a la declaració responsable d’activitat econòmica innòcua del local
comercial núm. 101, ubicat a Av. Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.
Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 15 de l’any 2018, vigent al
moment de la resolució de l’expedient, article 6è Quota tributària, apartat 2.1, Activitats
incloses a l’Annex, subjectes a declaració responsable: 319,67 €
Tercer. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 15 de l’any 2018, vigent al
moment de la resolució de l’expedient, article 6è apartat 8 Registre Sanitari Municipal: 116,25
€
Quart. Requerir al senyor Qaisar Touqir Ahmed, la taxa corresponent per l’obertura d’activitat
incloses a l’Annex I de la Llei 16/2015, subjectes a declaració responsable, i el Registre
Sanitari Municipal per import total de 435,92 € (quatre-cents trenta-cinc euros amb noranta-dos
cèntims). La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
Cinquè. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d’Economia i a l’ORGT.

Remesa ajuts escolars 2018/2019 (Expedient 1199/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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III. Fonaments de dret
1. Atesa la resolució d’alcaldia núm. 52/2018 de 23 de gener, 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 altra òrgan.
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6. Segons el Pla General d'Ordenació Urbana el local està situat en zona de sol urbà
d'ordenació volumètrica específica actual clau 18; atès l'art. 278 de les Normes Urbanístiques
del PGM, l'ús que ens ocupa és comercial. A més, atès l'art. 21.4 de la normativa del Text
Refós de Modificació del PGM relatiu al TM de Badia del Vallès, s'admet l'ús comercial a
aquella zona. Segons l’Ordenança Municipal reguladora dels usos comercials publicada al
BOPB amb data del 16 de Setembre del 2010, a l’article 6 es permet l’activitat al carrer a on
es troba ubicada l’activitat, amb l’epígraf A.5; segons l'article 6, apartat F) es podrà instal·lar
més d’una activitat d’aquestes característiques, si la distància entre elles és superior als 200
metres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per l’enginyer
municipal en data 27 d’agost de 2018, la present activitat es troba regulada per la Llei 16/2015,
del 21 de Juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, concretament al seu
Annex I, epígraf 472 es parla de «Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac, si la superfície
construïda ≤ 120 m2 »; segons l'article 12, aquestes activitats són considerades innòcues i es
troben subjectes a declaració responsable.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1199/2018 , relatiu a Remesa d´Aprovació d´ajuts escolars 2018-2019.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 4 de maig de 2018 va acordar obrir termini de
sol·licituds, entre d’altres dels ajuts escolars.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, que
aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació d’aplicació.
S'ACORDA
Primer. Aprovar l’atorgament dels ajuts escolars per al curs 2018/2019 següents:
ESCOLES

AJUTS

€ AJUT

TOTAL €

SEGUIDILLAS
SARDANA
JOTA
FEDERICA
MONTSENY
IES BADIA
ANUNCIATA
BELLATERRA
BITACOLA
CAN PLANAS
CAN SERRA
CATALUNYA
XALEST
DEL BOSC
EL MARTINET
ELISA BADIA
UNIÓ DE CENTRES
PRIVATS (estel)
MARE DE DEU DE
LA SALUD
MARE DEL DIVI
PASTOR

186
124
173

50,00 €
50,00 €
50,00 €

9.300,00 €
6.200,00 €
8.650,00 €

76
53
2
2
4
1
3
2
1
1
5
6

70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

5.320,00 €
3.710,00 €
100,00 €
100,00 €
280,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
250,00 €
300,00 €

3

50,00 €

150,00 €

2

50,00 €

100,00 €

4

50,00 €

200,00 €
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III. Fonaments de dret.
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Es proposa l’aprovació dels ajuts escolars, d’acord amb els criteris establerts a les bases
particulars reguladores de la concessió de subvencions destinades a ajuts escolars , i d’acord amb
la valoració professional de la situació socioeconòmica de la família. De les 706 sol·licituds queden
655 aprovades i 51 denegades, les quals superen els barems econòmics i/o no compleixen
requisits.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per aquest curs escolar 2018/2019 s’han recollit a l’OAC un total de 706 sol·licituds en el període
establert. Aquestes sol·licituds han estat valorades i resoltes per part del servei de Benestar
Social.

MARTA MATA
PABLO PICASSO
JESUS SALVADOR
PERE CALDERS
TURÓ DE GUIERA

1
1
3
1
1

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

655

50,00 €
50,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €
35.410,00 €

Tercer. Aprovar les propostes de despesa en fase DO adjuntes, per un total de 35.260,00€
(trenta-cinc mil dos-cents seixanta euros), a càrrec de la partida pressupostària 0803 2317 48100.

Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i notificar els ajuts
concedits a les escoles.

Aprovació de provisió de fons Expedient 2087/2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

Segon. Els beneficiaris dels ajuts rebran 50€ (cinquanta euros) si es tracta de nens escolaritzats
en educació infantil i primària, i 70€ (setanta euros) en el cas d’educació secundària. L’ingrés dels
ajuts es farà directament als centres d’ensenyament, que posteriorment hauran de retornar al
servei de Benestar Social un full signat per cada família segons han rebut l’ajut.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La despesa total dels quals serà de 35.260, 00€ (trenta-cinc mil dos-cents seixanta euros).

II. Relació de Fets
Atès que s’ha d’atendre la petició de provisió de fons del procurador Angel Quemada en el
recurs número Contenciós administratiu 258/18, interposat per Gas Natural.S.U.R SDG S.A.
per import de 980 euros.
III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:
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.
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2087, relatiu al recurs interposat per Gas Natural SDG, SA.

Les Bases d’execució del pressupost vigent
Per tot això, s'acorda:

Atorgament subvenció nominativa Bucs d'Assaig Casal de Joves (Expedient 2023/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2023/2018, relatiu al CONVENI BUCS D'ASSAIG CASAL DE JOVES 2018
per gestionar els bucs d'assaig del Casal de Joves.
II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0701.3341.48105 amb un import de 1.000 € euros per a l'atorgament de la concessió de
subvenció nominativa a favor de l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia
(AIGMB)
Vist l'informe d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als
pressupostos municipals.
Vist l'informe de la tècnica municipal de Promoció Cultural de data 18 de juliol, on es recull la
finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de Conveni ,en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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Aquest import s’ha abonar mitjançant transferència al compte ES16 2100 0707 3602 0011
7243 CAIXESBBXXX, fent esment a la referència 44612
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Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de 980 euros, amb càrrec a la
partida 0101.9201.226.04, per tal d’atendre la petició de provisió de fons del procurador Angel
Quemada en el recurs número Contenciós administratiu 258/18, interposat per Gas
Natural.S.U.R SDG S.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la provisió de fons per import de 980 euros amb càrrec al concepte no
pressupostari 10004 i ordenar a la intervenció la retenció de crèdit corresponent amb càrrec a
la partida 0101.9201.226.04, per tal d’atendre la petició de provisió de fons del procurador
Angel Quemada en el recurs número Contenciós administratiu 258/18, interposat per Gas
Natural.S.U.R, SDG S.A.

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.000 euros (MIL EUROS), en
concepte de Conveni Bucs d’Assaig Casal de Joves 2018 i ordenar el pagament del 50% de
l’import 1.000€, que són 500€ (CINC CENTS EUROS) amb càrrec a la partida 0701 3341
48105 del pressupost vigent per a 2018.
Tercer. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del conveni, delegant a
l’Alcaldia aquesta formalització.
Quart. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de la
subvenció en els terminis i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni.

TEMES D’URGÈNCIA

Número : 2018-0028 Data : 14/09/2018

Primer. Atorgar una subvenció a favor de l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia
(AIGMB) per import de 1.000,00€ amb càrrec a l'aplicació 0701.3341.48105 del pressupost de
despeses de la Corporació, i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es detallin
les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

TEMES D'URGÈNCIA: Adjudicació contracte servei neteja dependències municipals
període setembre-desembre 2018 (Exp. 1807/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1807/2018, relatiu al contracte de Servei de neteja de dependències
municipals període setembre-desembre 2018.
II. Relació de Fets
1. Per l’informe-memòria del servei de Territori, de data 16 de juliol de 2018, s’acredità la
necessitat de contractar aquests serveis pel seu manteniment des de la fi de l’actual contracte
administratiu de serveis, que finalitzarà la seva vigència a data 14/09/2018, i fins a la data
màxima de 31/12/2018, en tant es tramita i resolc l’expedient 1529/2018 per a la definitiva
adjudicació del contracte administratiu de serveis d’edificis i dependències municipals, mitjançant
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Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopta el següent acord:

procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i diversos criteris d’adjudicació.
2. Durant el període des de la finalització de l’actual contracte i fins a l’inici del proper (exp.
1529/2018), s’han de reduir les freqüències per manca de pressupost pel l’any vigent a la partida
corresponent, aquesta variació d’hores passa de 852,5 h actuals a 660 h.
3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 27
d’agost de 2018, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa La Bruixa Neteges
generals i manteniments SL, per considerar-la millor l'oferta presentada.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució adoptada
per la Mesa de Contractació a la sessió de data 27 d’agost de 2018, adjudicar a l’empresa La
Bruixa Neteges generals i manteniments SL, com a millor oferta presentada, el contracte de
serveis de Servei de neteja de dependències municipals pel període setembre-desembre 2018,
per l’import total anual de 144.129,91 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici de
2018, per l’import de 174.397,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida:
Exercici
2018
2018

Aplicació pressupostària
1404 9208 22700
1604 4312 22700

Import (Iva inclòs)
168.694,40
5.702,79

Tercer. Designar com a responsable del contracte, Sandra Mota Nogales, arquitecta tècnica
municipal
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicar-lo al
perfil del contractant.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització,
juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.
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2n. D'acord amb allò previst a la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i de conformitat amb les facultats delegades en aquest
òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 63, 140, 150
i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 6 de
setembre de 2018.

