
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2018/27 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretària Carme 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, la Presidenta 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia.

A) PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2018.

2. Aprovació documents comptables (exp. 2265/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La  Junta  de  Govern  acorda  suprimir  els  apartats  corresponents  al  document 
comptable PMP en els apartats segon i  tercer,  i  per tant,  s’aprova l’acord tal  com 
segueix:

I. Identificació de l'expedient

Expedient  número  2265/2018,  relatiu  a  l’aprovació  de  documents  comptables  i 
reconeixement d’obligacions.

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.

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 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Per tot això, s’acorda

Primer.  Aprovar  l’autorització  i  compromís  de  despeses  en  fases  AD  i  D,  de  les 
següents relacions:

Relació núm. D/2018/25 import 4.472,03 €

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i 
O de les següents relacions:

Relació núm. O/2018/84 import 148.664,72 € 
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2018/153 import líquid 42.186,56 € (pagaments domiciliats)

Relació núm. P/2018/154 import líquid 105.215,16 €

3. Aprovació targetes moneder urgències juny-juliol 2018 (exp. 2192/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2192/2018, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder 
recarregades per via d’urgència en mesos de Juny i Juliol 2018.

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.
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  2018,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

III. Fonaments de dret
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. 

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 660€ corresponent a les recàrregues de les targetes moneder efectuades per 
motius d’urgència social en el mes de juny i juliol de 2018, la relació de les quals es 
detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.

4. Aprovació targetes moneder urgències agost-setembre 2018 (exp. 2161/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2161/2018, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes 
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d’Agost i Setembre.

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.
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  2018,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

III. Fonaments de dret
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. 

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 13.065€, corresponent a les recàrregues de les targetes moneder d’urgència 
del mes d’agost de 2018, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en 
aquest expedient.

Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import 
total de 10.835€ corresponent a les recàrregues de les targetes moneder d’urgència 
del mes de Setembre de 2018, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic 
inclòs en aquest expedient.

5. Adjudicació del contracte d'obres de millora de l'asfaltat de l'avinguda Burgos 
(exp. 1030/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1030/2018, relatiu al contracte d'obres de Millora de l'asfaltat de 
l'avinguda Burgos de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de Territori, de data 22/5/2018, s’acredità la necessitat de 
contractar les obres de Millora de l'asfaltat de l'avinguda Burgos de Badia del Vallès, 
en atenció a garantir la seguretat viaria a l’avinguda Burgos, on es troba el paviment 
en mal estat i cal asfaltar algunes zones, especialment les rotondes.
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2.  Per acord de  Junta de Govern de data 15/6/2018 es va aprovar l'expedient  de 
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, a l'empara 
de l'article 159.6 de la LCSP, amb un pressupost de 66.086,40 €euros, sense IVA.

3. Realitzada la instrucció del procediment, la Comissió Tècnica de contractació, en 
sessió de data 13 de juliol de 2018 , va formular proposta d'adjudicació en favor de 
l'empresa Eiffage Infraestructuras SAU amb CIF A41441122, per considerar-la millor 
l'oferta presentada.

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, 150 159.6 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.

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.

Per tot això, s'acorda

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució 
adoptada  per  la  Comissió  Tècnica  de  contractació  de  data  13/7/18,  adjudicar  a 
l’empresa  Eiffage Infraestructuras  SAU amb CIF A41441122  ,  com a  millor  oferta 
presentada, el contracte d'obres de Millora de l'asfaltat de l'avinguda Burgos de Badia 
del Vallès, per l’import total de 62.523,75 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  document  comptable  annex de disposició  de la  despesa  per  a 
l’exercici de 2018 , per l’import de 75.653,74 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
1404 1531 63900 del pressupost vigent

Tercer.  Designar  com a responsable  del  contracte,  Sandra  Mota  Nogales,  amb el 
càrrec d’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. 

6. Aprovació conveni amb l’Associació "Acció Solidària amb el Sàhara" (exp. 
1918/2018)

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1918/2018,  relatiu  a  la  aprovació  del  Conveni  amb l’Associació 
Acció Solidària amb el Sàhara.

II. Relació de Fets

Vist l'informe de la Tècnica municipal de Cooperació, 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 ls Llei  38/2003,  de 17  de novembre, 
General de Subvencions.

-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.

-L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en 
la Junta de Govern Local.

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar el conveni amb l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara per a la 
col·laboració de la campanya Vacances en Pau, amb l’objectiu de donar a conèixer la 
realitat del Poble Sahrauí.
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Segon.  Donar trasllat als serveis econòmics a fi d’efectuar els tràmits pertinents per 
efectuar la liquidació de la quantia estipulada al punt 1b) del conveni.

Tercer. Notificar l'acord a l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara.

7. Adjudicació i pagament premis "Excel·lència 2018" (exp. 2119/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2119/2018, relatiu als Premis excel·lència 2018

II. Relació de Fets

El  passat  10  de  juliol  de  2018,  es  va  celebrar  la  9ena  edició  dels  premis  a 
l'Excel·lència de Badia del Vallès.  Aquest acte reconeix l'excel·lència i premia als i les 
joves amb els millors expedients acadèmics a l'etapa de secundària i el batxillerat, i la 
millor  trajectòria  als  cicles  formatius  i  programes  de  formació  i  inserció.  També 
s'atorguen dues mencions especials a l'esforç i a la superació personal.

Aquests premis s'atorguen als o a les tres millors alumnes amb els millors expedients 
de cada curs de secundària i batxillerat dels dos instituts del municipi. Els premis a la 
millor  trajectòria  i  superació  s'atorguen  a  l'alumnat  que  reuneixen  aquestes 
característiques, elegits pels mateixes centres educatius.

El premi consisteix en un diploma acreditatiu de reconeixement, i un xec per valor de 
125,00€, com a suport econòmic per ajudar a la continuïtat dels estudis.

Aquest any, s'han atorgat un total de 45 premis, amb una dotació total de 5.625€ que 
s'hauran d'imputar a la partida 1003.3201.48100 del pressupost municipal pel 2018.

III. Fonaments de dret

L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal 
i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta 
de Govern Local.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Adjudicar  els  premis  als  millors  expedients  acadèmics  segons  document 
annex a l’expedient.

Segon.  Aprovar  els  documents  comptables  ADO que  s'adjunten per  un import  de 
5.625,00  euros  (Cinc  mil  sis-cents  vint-i-cinc  euros),  per  fer  front  als  45  premis 
concedits als millors expedients acadèmics, a les millors trajectòries, i a la superació 
personal, de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2018 de despeses, 
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segons l'informe tècnic.

Tercer. Ordenar  a  tresoreria  fer  el  pagament  dels  imports  concedits  segons  els 
documents comptables ADO esmentats en el segon punt.

Quart. Notificar el present acord a les persones interessades. 

8. Aprovació plecs i licitació del contracte administratiu de subministrament, en 
règim  d'arrendament  mitjançant  rènting,  de  bicicletes  de  cicle  indoor  pel 
Complex esportiu municipal (exp. 1425/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1425/2018,  relatiu  al  contracte  de  subministrament,  en  règim 
d'arrendament,  mitjançant  modalitat  de  rènting,  per  un  període  de  48  mesos,  del 
lliurament, muntatge i posada en funcionament i manteniment de 26 bicicletes de cicle 
indoor pel complex esportiu municipal.. 

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’alcaldia de data 13 de juliol de 
2018, d'acord amb l'informe del servei gestor d’esport de data 29 de juny de 2018.

2.  Per  l'informe-memòria  d'aquest  servei  gestor,  de  data  23 de juliol,  s’acredita  la 
necessitat de contractar aquest subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant 
modalitat de rènting,  la necessitat bàsica i fonamental es donar-li  continuïtat a una 
activitat de molta concurrència al complex esportiu, les classes de cicle indoor es el 
gran atractiu dins el abonament d’activitats dirigides terrestres. Cal destacar, l'ampli 
públic que aquest  esport  abasta.  Dones i  homes de totes les edats i  en diferents 
condicions físiques practiquen aquest esport. Fins i tot els esportistes d'elit de diverses 
modalitats,  es beneficien del  cicle indoor, com a mètode d'entrenament,  en ser un 
esport tan complet i oferir nombroses millorances al nostre cos. 

La contractació de subministrament mitjançant  renting amb servei  de manteniment 
especialitzats  en  les  bicicletes  és  una  equació  idoneïtat  per  garantir  el  correcte 
funcionament i estat de les mateixes 

2.2 Idoneïtat i eficiència.
La possibilitat de tenir els element necessaris per realitzar les classes i un servei de 
manteniment  especialitzat  que  et  garanteixi  les  bicicletes  en  perfectes  condicions 
sempre  sota  un  import  tancat  per  48  mesos,  resulta  molt  eficient  alhora  de 
desenvolupar  els  programes de promoció  de l’esport  i  econòmics del  servei,  tenir 
sempre les bicicletes en perfectes condicions d’us i no tenir sobresalts o despeses 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

inesperades.

El servei d’esport no disposa de mitjans econòmics per fer front a l’adquisició d’aquest 
producte i la modalitat de Renting presenta un avantatge de poder renovar i actualitzar 
constantment els elements necessaris per poder donar continuïtat a les activitats i 
modalitat que desenvolupem al centre esportiu.

A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions 
econòmiques  i  pressupostàries  i  s'incorpora  el  plec  regulador  de  les  condicions 
administratives i prescripcions tècniques del contracte. 

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 16, 21, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 
159 i 298 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional d’aquesta la Llei 9/2017, de 
8 de novembre 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.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  tramitació  ordinària, 
procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, del subministrament, en 
règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, per un període de 48 mesos, del 
lliurament, muntatge, posada en funcionament i manteniment de 26 bicicletes de cicle 
indoor pel complex esportiu municipal de Badia del Vallès, amb codi CPV 37441300–4 
i amb un valor estimat de 52.880,00 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  i  Prescripcions  Tècniques 
Particulars que regiran aquesta contractació.

Tercer.  Convocar  la  licitació  i  publicar  l'anunci  al  Perfil  de  contractant  municipal, 
perquè durant el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació els 
interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

Quart.  Aprovar el  document  comptable annex d’autorització de crèdit  (fase A),  per 
import  total,  IVA inclòs,  de  3.999,04  euros,  corresponent  al  període  d’octubre  a 
desembre amb càrrec a l’aplicació 0501 3421 20601 del pressupost vigent i acordar el 
compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 
2022  de  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient,  a  la  qual  restaria 
condicionada aquesta contractació. 
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9. Aprovació renovacions autoritzacions administratives parades mercat venda no 
sedentària (exp. 1570/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1570/2018, relatiu a la renovació del padró de les parades de venda 
no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès per al període de l’1 de juny de 
2018 al 31 de desembre de 2018.

II. Relació de Fets

1. Per la Junta de Govern Local en data 14 de juliol de 2017 es va aprovar el padró de 
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de 
Badia del Vallès de l’any 2017.

2. Vist que el servei de Promoció Econòmica i Comerç va establir el període entre el 4 
de juny i el 28 de juny de 2018, per a la renovació de les autoritzacions administratives 
en compliment d'allò que disposa el Reglament regulador de la venda no sedentària de 
Badia del Vallès en el seu article 10.

3. Ateses les instàncies presentades pels titulars de les parades del mercat de venda no 
sedentària  de  Badia  del  Vallès  i  finalitzat  el  termini  per  la  presentació  de  la 
documentació, es comprova que totes reuneixen les condicions exigides.

4. Atès l’annex 3 del padró aprovat en data 14 de juliol  de 2017 corresponent a les 
autoritzacions administratives, es detecta que hi han dos errors materials pel que fa al 
número de DNI de les parades núm. 168 i 152 i al tipus d’activitat de la parada número 
8.

5. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament 
de data 23 de juliol de 2018.

6. Atès el padró actualitzat (ANNEX 1) i el plànol d’ubicació de les parades del mercat de 
venda no sedentària de Badia del Vallès (ANNEX 2).

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia 
del Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'alcaldia 
núm. 052/2018, de 23 de gener de 2018

Per tot això, s'acorda

Primer.- Aprovar les renovacions de les autoritzacions administratives corresponents a 
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les parades del  mercat  de venda no sedentària  de Badia del  Vallès corresponent  al 
període  de  l'1  de  juny  al  31  de  desembre  de  2018,  així  com  el  plànol  d’ubicació 
d’aquestes, segons annexes1 i 2 que s’ adjunten a l’expedient.

Segon.- Aprovar el padró definitiu per l’any 2018 de les autoritzacions administratives per 
a la venda no sedentària a Badia del Vallès.

Tercer.- Aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant 
setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18, per l'import corresponent al període 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 segons l’annex 3 .

Quart.- Esmenar els errors materials de l’acord de la Junta de Govern de data 14 de 
juliol de 2017 del padró de les autoritzacions administratives corresponents a l’any 2017 
quant al número de DNI que apareix en el padró de les parades núm. 152 i 168 que 
figuren a nom de les senyores Susana Jiménez Giménez i  Soledad García Amador, 
respectivament, i pel que fa a la activitat de la parada núm. 8 a nom de la senyora Maria 
Dolores García García , tal i com es detalla a continuació:

Núm. 
parada

Nom i cognoms DNI erroni DNI real

152 Susana Jiménez Giménez 46505955R 18053280M

168 Soledad García Amador 39182853F 47152602A

Núm. 
parada

Nom i cognoms Activitat 
errònia

Activitat real

8 Maria Dolores García García Drogueria Roba i perfumeria

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia i Tresoreria, a 
la  Junta  de Marxant  del  Mercat  Ambulant,  a  l'Organisme de  Gestió  Tributària  de la 
Diputació de Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant. 

10.  Aprovació  pagament  indemnització  per  responsabilitat  patrimonial  (exp. 
394/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 394/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial de la 
sra. M.ª Dolores Álvarez Rebollo.

II. Relació de Fets
1. En data 12 de febrer de 2018, es presenta sol·licitud per la sra. M.ª Dolores Álvarez 
Rebollo, amb número de registre 2018-1107, on es reclama responsabilitat patrimonial 
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pels danys soferts sobre els seus bens materials.

2. En data 5 de abril de 2018 s’incoa el procediment per resolució número 2018-0291, 
i es notifica a la persona interessada en data 13/04/2018.

3. En data 25 de juny de 2018 s’emet resolució definitiva número 2018- 0554, on 
s’estima la reclamació presentada per la sra. M.ª Dolores Álvarez Rebollo, per import 
de 80,50 euros.

III. Fonaments de dret
Aplicable a l’assumpte:

Llei  39/2015 i  40/2015 d'1 d'octubre,  de procediment comú de les administracions 
públiques i de règim jurídic.

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO en 
relació al pagament per indemnització del procediment de responsabilitat patrimonial 
número 394/2018.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid per import de 80,50.€

Tercer.  Procedir  a  l’aplicació  del  document  comptable  amb  càrrec  a  la  partida 
1902.9202.226.10 del present pressupost municipal.

Quart. Notificar el present acord al departament d’economia. 

11. Anul·lació ajuts d'urgència social (exp. 2184/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2184/2018, relatiu als ajuts d’urgència social.

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les 
necessitats  bàsiques  dels  ciutadans.  Entre  les  seves  competències,  hi  ha  la  de 
gestionar prestacions d’urgència social  per garantir  la cobertura d eles necessitats 
bàsiqu4es de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i 
Família i l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a 
objectiu  atendre  les  situacions  individuals  i/o  familiars  d’urgència  social  per  cobrir 
necessitats bàsiques.
Tenint en compte l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de 
Serveis Socials que s’adjunten a aquest expedient.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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.  Deixar  sense  efectes  l’aprovació  de  les  següents  urgències  socials 
proposades pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics, la relació dels quals i informes 
tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida 0803.2311.48000 del 
pressupost vigent.

Segon.  Anul·lar  l’autorització  i  el  compromís  de  despeses,  fase  ADO  (ADO  nº 
220180001178, ADO nº 220180001499, ADO nº 220180007538), per un import total 
de 120,40€ segons es detalla a la relació de l’informe tècnic.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria l’anul·lació del pagament per import de 120,40€.

12.  Aprovació  pagament  ajuts  d'urgència  social  agost-setembre  2018  (exp. 
1831/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1831/2018, relatiu als ajuts d’urgència social d’agost i setembre.

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les 
necessitats  bàsiques  dels  ciutadans.  Entre  les  seves  competències,  hi  ha  la  de 
gestionar prestacions d’urgència social  per garantir  la cobertura d eles necessitats 
bàsiqu4es de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i 
Família i l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a 
objectiu  atendre  les  situacions  individuals  i/o  familiars  d’urgència  social  per  cobrir 
necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos 
per les professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

III. Fonaments de dret
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1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials 
Bàsics, la relació dels quals i  informes tècnics s’adjunten a aquest  expedient amb 
càrrec a la partida 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import 
total de 834,00€ corresponents a les ajudes a transferir a l’agost segons es detalla a la 
relació adjunta.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 834,00€.

Quart. Aprovar l’autorització i  el compromís de despeses, fase ADO, per un import 
total de 818,60€ corresponents a les ajudes a transferir al setembre segons es detalla 
a la relació adjunta.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 818,60€.

13. Aprovació pròrroga contracte administratiu serveis de suport als programes 
de primera infància i família, infància i adolescència (exp. 1512/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1512/2018, relatiu a Procediment de Contractació corresponent a la 
pròrroga del contracte administratiu de serveis de suport als programes de promoció 
social i acompanyament educatiu a primera infància i família, infància i adolescència 
de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets.
1. Mitjançant  escrit  de  data  16  de  juliol  de  2018,  la  senyora  Francisca  Guerrero 
Pacheco, en nom i representació de l’empresa E.I. L’EINA, S.C.C.L., va sol·licitar  la 
pròrroga del contracte de Servei de Suport dels Serveis d’infància i adolescència de 
l’Ajuntament de Badia del qual som adjudicataris.
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2.  Per  Provisió  d'Alcaldia  del  Tinent  d’Alcaldessa  de  l’àrea  de  Promoció  Social  i 
Acompanyament Educatiu,  de data 19 de juliol de 2018, es va iniciar l'expedient de 
pròrroga de la vigència  d’aquest el contracte de serveis de suport als programes de 
primera  infància  i  família,  infància  i  adolescència,  arran  de  l'escrit  de  l'empresa 
contractista i de conformitat amb l’informe tècnic de la responsable del contracte de 
data 18 de juliol de 2018.

3.  Instruït  l'expedient,  s'ha  realitza  audiència  a  l'empresa  adjudicatària  i  han estat 
emès els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.

III. Fonaments de dret.
1r. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de la Junta de 
Govern Local, de data 30 de juny de 2017, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, E.I. 
L’EINA, S.C.C.L., en data 10 de juliol de 2017, essent aquesta la seva data d'inici i la 
seva duració d´un any, amb possibilitat de pròrroga en els termes definits a la clàusula 
5 del PCAP del contracte i la pròpia clàusula tercera d’aquest, que estableix: 

«El termini d´execució del contracte és d´1 any, a partir de la data d´inici de 10 de juliol 
de 2017. Aquest termini podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts i de forma 
expressa per 1 any més, de conformitat amb allò que es disposa al Plec de clàusules 
administratives particulars.»

2n. D'acord amb l'informe tècnic de la responsable del contracte: 

a)  Es  justifica  la  necessitat  i  idoneïtat  de  continuar  la  prestació  del  servei 
objecte del contracte, en atenció a la gestió i execució del contracte realitzats 
fins  a  l'actualitat  pel  contractista,  amb  l'assoliment  dels  objectius  fixats,  la 
transparència en la facilitació de les dades i en la prestació eficient dels serveis 
programats. 

b)  Aquest contracte no preveu cap modificació de les condicions pactades al 
contracte objecte d´aquest informe, per tant, durant l´any de pròrroga previst 
les condicions d’execució del contracte es mantenen inalterables.

3r.  D'acord  amb el  contracte  esmentat  i  d'acord  amb els  principis,  règim jurídic  i 
procediment  de  la  duració  i  pròrroga  dels  contractes  administratius  de  serveis 
disposats  pels  articles  23,  303  i  concordants  del  RD Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació 
amb allò  que  disposa  la  disposició  transitòria  primera  de  la  Llei  9/2017,  de 8  de 
novembre, de contractes del sector públic.

4t. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia 
número número 52/2018 de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  suport  als 
programes de primera infància i família, infància i adolescència, per un termini d’un 
any, amb efectes  a partir  del  dia  10 de juliol de 2018, en les mateixes condicions 
establertes al contracte vigent.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  44.571,61 euros  nets,  en  aquest  cas 
aquesta activitat es troba exempta d´aplicació de l´IVA en atenció a l´exposat a l´article 
20  de  la  Llei  37/1992,  de  28  de  desembre,  de  l’Impost  sobre  el  Valor  Afegit, 
corresponent al  preu del contracte prorrogat fins a 31 de desembre de 2018, amb 
càrrec a la partida pressupostària 0903 2318 22799, i amb el compromís de dotar el/s 
pressupost/os municipal/s de l´exercici  següent,  amb la consignació pressupostària 
adequada i suficient per a fer front la contractació. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la 
formalització de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a 
la notificació.

Quart. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 1) Publicar 
aquest  acord  de pròrroga al  Perfil  del  Contractant. 2)  Comunicar  les dades de la 
pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

14. Aprovació pagament 50% import conveni amb l'Associació de comerciants 
(exp. 1295/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1295/2018, relatiu al Conveni de Col·laboració amb l’Associació de 
de Comerciants de Badia del Vallès per a la dinamització del comerç local.

II. Relació de Fets
Vist que la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2018 va aprovar la proposta 
de Conveni en la qual es recullen les obligacions, compromisos del concessionari per 
aplicar la subvenció i per justificar-la i, per un import total de 5.500 euros.

Vist que en data 9 de juliol de 2018 es va signar l’esmentat conveni de col·laboració 
amb l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès.

Atès que ens trobem a mitjans d’any i que l'associació de comerciants de Badia del  
Vallès ha dut a terme moltes de les activitats previstes al seu pla d’actuacions per al  
2018 i que compte amb uns dinamitzadors comercials que els ajuden i assessoren en 
els termes que s’especifiquen al conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de 
Badia del Vallès i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

III. Fonaments de dret
- Atesa la Base 41 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2018, per la qual es 
regula el pagament de les subvencions.

- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de 
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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. Aprovar l’obligació per import de cinc-mil cinc cents euros (5.500,00 €) en 
concepte  de  subvenció  directa  o  nominativa  i  amb  càrrec  a  l’aplicació 
1604.4301.48912 del pressupost vigent per a 2018.

SEGON. Aprovar el pagament d’una bestreta a l’associació de comerciants de Badia 
del Vallès per import de dos mil set-cents cinquanta euros (2.750,00€), corresponent al 
50% de l’import del conveni aprovat en data 6 de juliol de 20418.

TERCER.  Notificar  aquest  acord  a  la  tresoreria  municipal  i  a  l’associació  de 
comerciants de Badia del Vallès.

15. Alta ús prestatgeria cambra congelats Mercat municipal (exp. 2179/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2179/2018,  relatiu  a  l’alta  d’una  prestatgeria  de 1’08  m3 en  la 
utilització  a  la  cambra  de  congelats  del  Mercat  municipal  per  part  de  la  senyora 
Elisabet Cabrera Martín.

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 
6615/2018, la senyora Elisabet Cabrera Martín com concessionària de les parades del 
Mercat municipal núm. 22-23 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,  amb 
efectes de l’1 d’agost de 2018.

2. En data 17 de juliol de 2018 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en 
data 19 de juliol de 2018 informe per part del departament d’intervenció.

III. Fonaments de dret
1n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
d’Alcaldia número 52/2018 de 23 de gener.

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. Elisabet Cabrera Marín a 
partir de l'1 d’agost de 2018.

Segon.  Notificar  el  present  acord  a  la  persona  interessada,  al  servei  del  Mercat 
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Municipal, a l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament i a l’ORGT.

16.  Aprovació  pròrroga  conveni  cessió  espai  entitat  "Tumenge  calí"  (exp. 
2104/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2104/2018, relatiu a de 2104/2018 relatiu a la pròrroga del conveni 
de cessió d’espai a l’Associació Tumenge Calí.

II. Relació de Fets

En data 14 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de cessió 
d’espai «Annex al Casal d'Infants» a l’entitat Tumenge Calí.

Segons l’informe de la Tècnica municipal de Diversitat, al punt quatre del conveni, que 
formar part de l’expedient 91/2017, es recull  la vigència del mateix, i  s’estableix la 
cessió de l’espai per termini d’un any, a comptar des de la data de las seva signatura 
el 24 de juliol de 2017 i preveu la pròrroga de la cessió de l’espai per períodes d’un 
any, de comú acord i de manera expressa amb tres mesos d’antelació a la finalització 
del termini.

Segons  document  annex  adjunt,  l’entitat  accepta  la  pròrroga  del  conveni  en  els 
mateixos termes i condicions que es van signar el 24 de juliol de 2017.

III. Fonaments de dret

D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 
62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 52, 53, 144 i 150 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. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal 
i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta 
de Govern Local. Normativa del conveni

Per tot això, s'acorda

Primer.  Aprovar la  pròrroga  del  conveni  de  cessió  de  l’espai  «Annex  al  Casal 
d’Infants» a l’entitat Tumenge Calí, amb les mateixes condicions pactades a l’anterior 
conveni per un període d’un any, des de la data de la seva signatura.
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Segon. Notificar l'acord als interessats. 

17. Aprovació retorn garantia addicional local núm. 126 (exp. 1711/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1711/2018, relatiu al traspàs del local comercial núm. 126, situat a 
l’avinguda de la Costa Brava, núm. 9 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Mitjançant escrit de reclamació amb número de registre 6294/2018 de data 6 de 
juliol de 2018 la senyora Laura Castellet Ramos, manifesta el seu desacord amb la 
fiança retornada i sol·licita la devolució íntegra de la fiança i de la garantia addicional.

2. La Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 15 de juny de 2018 va acordà 
autoritzar el traspàs a la Sra. Laura Castellet Ramos i retornar la fiança dipositada per 
import de 440,40 €.

3. La Junta de Govern en data 20 de juliol de 2018 va acorda rectificar l’error material 
quant a l’import de la fiança i en lloc de 440,40 € se li ha d’atorgar 400,40 €.

4. El contracte d’arrendament del local comercial subscrit amb la Sra. Laura Castellet 
Ramos és de data 10 de novembre de 2014 i al punt 11 de les condicions annexes al 
contracte, s’especifica que l’arrendatari va lliurar la quantitat de 400,40 € en concepte 
de fiança i 400,40 € en concepte de garantia addicional.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’informe favorable per part del departament d’economia respecte a 
que no té deutes amb aquest Ajuntament de data 5 de juny de 2018.

2n. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 06 de juny 
de 2018 en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.

3è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d'Alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Retornar la  garantia  addicional  que té dipositada a l'Ajuntament referent  a 
aquest local comercial per import total de 400,40 €.

Segon. Notificar a la persona interessada i a la tresoreria municipal.

18. Baixa rebuts rendes lloguer local núm. 1 (exp. 1449/2016)

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1449/2016, relatiu a l’expedient d’accions judicials per impagament 
de rendes del local comercial núm. 1 situat a l’avinguda Via de la Plata, núm. 1 a nom 
de la senyora Leonor Márquez Caballero.

II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 1149/2016 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i 
Comerç en data 6 de juny de 2016 i per dur a terme les accions judicials necessàries 
per impagament de rendes per part de la senyora Leonor Márquez Caballero com a 
titular del local comercial núm. 1 ubicat a l’avinguda Via de la Plata, núm.1 .

2n.  Vist  que  en  data  31  d’octubre  de  2017  el  Jutjat  de  Primera  Instància  de 
Cerdanyola  del  Vallès realitza  un Acta de Compareixença per la  qual  el  lletrat  de 
l’Administració de Justícia exposa que en aquest acte es fa lliurament d’un sobre al Sr. 
Jaime-Luis  Aso  Rosa,  procurador  dels  tribunals  en  nom  i  representació  de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb les claus del local comercial objecte d’aquest 
procediment judicial lliurades per la part demandada Sra. Leonor Márquez Caballero 
en aquest jutjat en data 6 d’abril de 2017.

3r. Comprovant que a data d’avui consta d’alta la Sra. Leonor Márquez Caballero a la 
Bases de Dades del padró dels locals comercials.

4t. Atès l’informe tècnic emès pel Departament de P. Econòmica i Comerç en data 13 
de juliol de 2018 en el qual demana que es deixi d’emetre els rebuts corresponents a 
les rendes de lloguer del  local  comercial  núm. 1 a nom del  Sra.  Leonor Márquez 
Caballero i amb efecte de data 6 d’abril de 2017.

III. Fonaments de dret
1r.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
d'Alcaldia número 52/2018 de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Donar  de  baixa  en  la  base  de  dades  dels  locals  comercials  els  rebuts 
corresponents a les rendes de lloguer del local comercial núm. 1, ubicat a l’avinguda 
Via de la Plata, núm. 1 i a nom del Sra. Leonor Márquez Caballero, amb efecte de 
data 6 d’abril de 2017.

Segon.  Utilitzar  la  fiança  que va dipositar  a  l'Ajuntament  en el  seu  dia  de import 
438,12€ (quatre-cents trenta-vuit  euros amb dotze cèntims) referent  a aquest local 
comercial per compensar part del deute que manté amb aquest Ajuntament.

Tercer. Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal i a L'ORGT. 
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19. Donar coneixement ORGT baixa obligacions local núm. 123 (exp. 726/2017)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 726/2017, relatiu a l’expedient d’accions judicials per impagament 
de rendes del local comercial núm. 123 situat a l’avinguda Eivissa, núm. 1, a nom de 
la Sra. Saray Muñoz Contreras.

II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 726/2017 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i 
Comerç  en  data  24 de  febrer  de  2017  i  per  fer  efectiu  el  canvi  de  titularitat  del 
contracte d’arrendament del local comercial núm. 123 a favor de la Sra. Saray Muñoz 
Contreras en virtut d’una sentència judicial i amb efectes del 2 de setembre de 2011 
(expt. 446/2017).

2n.  Vist  que  en  data4  d’abril  de  2018  el  Jutjat  de  Primera  Instància  núm.  6  de 
Cerdanyola del Vallès, emet la diligència de llançament per la qual es constitueix la 
Comissió Judicial a l’objecte de portar a terme aquesta diligència al local comercial 
núm. 123 respecte la demandada Sra. Saray Muñoz Contreras.

3r. Comprovant amb L’organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona 
que a data d’avui li  consta com arrendatària del local comercial núm. 123 ubicat a 
l’avinguda Eivissa, núm. 1  la Sra. Saray Muñoz Contreras.

4t. Atès l’informe tècnic emès pel Departament de P. Econòmica i Comerç en data 17 
de juliol de 2018 en el qual demana que es deixi d’emetre els rebuts corresponents a 
les  rendes  del  local  comercial  així  com  totes  les  obligacions  derivades  del  seu 
contracte d’arrendament i amb efectes del 4 d’abril de 2018. 

III. Fonaments de dret
1r.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
d'Alcaldia número 52/2018 de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Donar  coneixement  a  l’Organisme de Recaptació  i  Gestió  Tributaria  de  la 
Diputació  de  Barcelona  de  la  baixa  en  les  obligacions  derivades  del  contracte 
d’arrendament del local comercial núm. 123 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 1 i a 
nom de la senyora Saray Muñoz Contreras , amb efectes del 4 d’abril de 2018. 

Segon.  Utilitzar  la  fiança  que va dipositar  a  l'Ajuntament  en el  seu  dia  de import 
547,56€ (cinc-cents quaranta-set euros amb cinquanta-sis cèntims) referent a aquest 
local comercial per compensar part del deute que manté amb aquest Ajuntament.

Tercer. Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal i a l'ORGT.

20. Aprovació pagament 50% subvencions entitats 2017 (exp. 2982/2017)
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2982/2017 relatiu al pagament del 50% restant de les subvencions 
a les Entitats 2017.

II. Relació de Fets
En data 14 de novembre de 2017, la junta de govern local de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès va aprovar la concessió de les subvencions per a entitats.

Les entitats va presentat  la justificació pertinent,  dins del  termini  que marquen les 
bases de subvencions.

Tal  com s’indica  a la  base dotzena de les bases de subvenció,  es va realitzar  el  
pagament avançat del 50% de l’import atorgat.

Un cop presentada la justificació de les subvencions i revisada la documentació, es 
constata que l’aportació ha estat destinada a les finalitats previstes.

III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal 
i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta 
de Govern Local.

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar la justificació de les subvencions realitzades per les següents Entitats 
i imports:
- Club de Fotografia, import 433,20€
- Ass. Amics de les Plantes i els Animals, import 276,17€
- Agrupació Musial, import 324,90€
- Art Vintatge, import 270,75€
- Ass. Aspadime, import 498,18€
- Ass. De Veïns, import 324,90€
- Club de Triatlò, import 297,83€
- Ass. Can Sanfeliu, import 487,35€
- Casa Regional Castilla La Mancha, import 460,28€
- Cofradia Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, import 433,20€
- Coral Ginesta, import 351,98€
- Coral Infantil l’Espiga, import 351,98€
- Fundació Tallers Catalunya, import 541,50€
- Hermandad Andaluza Los Rocieros, import 433,20€
- Ass. Esportiva Mesquesport, import 270,75€
- Ass. Per una Habitatge Digne i Els Drets Socials, import 465,69€
- Parròquia Mare de Déu de la Mercè, import 384,47€
- Ass. Vidues i Vidus, impor 498,18€
- Ass. Esportiva Viu l’Esport, 541,50€

Segon.  Ordenar  a  la  Tresoreria  Municipal  el  pagament  dels  imports  pendents 
següents: 
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- Club de Fotografia, import 433,20€
- Ass. Amics de les Plantes i els Animals, import 276,17€
- Agrupació Musial, import 324,90€
- Art Vintatge, import 270,75€
- Ass. Aspadime, import 498,18€
- Ass. De Veïns, import 324,90€
- Club de Triatlò, import 297,83€
- Ass. Can Sanfeliu, import 487,35€
- Casa Regional Castilla La Mancha, import 460,28€
- Cofradia Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, import 433,20€
- Coral Ginesta, import 351,98€
- Coral Infantil l’Espiga, import 351,98€
- Fundació Tallers Catalunya, import 541,50€
- Hermandad Andaluza Los Rocieros, import 433,20€
- Ass. Esportiva Mesquesport, import 270,75€
- Ass. Per una Habitatge Digne i Els Drets Socials, import 465,69€
- Parròquia Mare de Déu de la Mercè, import 384,47€
- Ass. Vidues i Vidus, impor 498,18€
- Ass. Esportiva Viu l’Esport, 541,50€

a càrrec a la partida 0403.2310.48901 del pressupost 2017. 

Segon. Notificar l'acord a les entitats interessades.

Acabats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència,  s'adopten  els 
següents acords:

21. Temes d'urgència: Aprovació addenda conveni per finalitzar obres millora 
Torrent dels Gorgs (exp. 2273/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2273/2018, relatiu a l’aprovació de l’addenda per finalitzar les obres 
de millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del 
Vallès.

II. Relació de Fets
1. En data 8 de novembre de 2006, es va signar el conveni l'establiment del marc de 
col·laboració entre les entitats intervinents per la determinació de les condicions en 
que  es  duran  a  terme  els  treballs  previs,  la  redacció  dels  documents  tècnics,  la 
direcció facultativa i l'execució i manteniment de les obres corresponents al projecte 
de "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del 
Vallès"
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2. En data 7 de novembre de 2013, es va signar el conveni de col·laboració per a la 
promoció, execució i manteniment d’obres entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà 
del Vallès i Badia del Vallès.

3. Consta a l'expedient la minuta de l’addenda al conveni de col·laboració per a la 
promoció, execució i manteniment d’obres entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà 
del Vallès i Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 
a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 52, 53, 144 i 150 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. 48 i següents de la Llei  
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del  sector públic;  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 0052/2018, de 23 de gener, en 
la Junta de Govern Local. 

Per tot això,s'acorda

Primer. Aprovar l’addenda al Conveni administratiu  per finalitzar les obres de millora 
hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor 
de  l'Alcaldia  municipal  i  notificar  l'acord  a  l’Ajuntament  de  Barberà  del  Vallès  i 
L’Ajuntament de Sabadell.

22. Temes d'urgència: Aprovació Memòria valorada millora connexió xarxa 
Costa Brava (exp. 1440/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1440/2018,  relatiu  a  l’Aprovació  Memòria  valorada  per  nova 
Connexió de la Xarxa de l’Avinguda Costa Brava i anul·lació de la derivació del Carrer 
Tibidabo. 

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de l’Oficina Tècnica 
de SOREA, s'ha redactat la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la 
documentació adjunta per a la nova connexió de la Xarxa de l’Avinguda Costa Brava i 
anul·lació  de la  derivació  del  carrer  Tibidabo,  amb la  finalitat  de  millorar  la  xarxa 
d'abastament  del  Carrer  del  Tibidabo,  Avinguda  Costa  Brava  i  Avinguda  de  la 
Mediterrània,  mitjançant  la  realització  d’un nou tram a partir  d’un encreuament  en 
l’Avinguda Costa Brava i anul·lació de l’antiga derivació de la rotonda del carrer del 
Tibidabo amb la finalitat d’evitar talls i afectacions greus en el subministrament en cas 
d’intervenció dins la rotonda.
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2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats 
i  finalitats  públiques i  l’informe d’intervenció  referents  a  la  disposició  del  Fons de 
Reposició.

III. Fonaments de dret
1r. Article 12. Classificació de les obres. Punt c) obres de conservació i manteniment. 
Article 35. Documentació altres tipus d’obres. Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals.
2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 052/2018 de 23 de gener de 
2018, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això,s'acorda

Primer.  Aprovar  la  memòria  valorada,  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  i  la 
documentació adjunta per la millora de la nova connexió de la Xarxa de l’Avinguda 
Costa Brava i anul·lació de la derivació del Carrer Tibidabo, amb càrrec al fons de 
reposició.

23. Temes d’urgència: Aprovació ajuts integració esportiva (exp. 1984/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1984/2018, relatiu a l’ Aprovació ajuts d´integració esportiva Badia 
del Vallès.

II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2018, va aprovar les 
bases per  a  la  concessió  d´ajuts  d´integració  esportiva  i  va  obrir  termini  per  a  la 
presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds han estat valorades pels professionals dels Serveis Socials Bàsics, 
tenint en compte els criteris establerts a les bases que regulen la concessió d’ajuts 
esportius adreçats a la prevenció dels risc d’exclusió social i a la promoció d’activitats 
esportives d’acord amb els principis d’igualtat.

Atès l´informe de la coordinadora de Serveis Socials, en el qual es proposa ,que de 
les 137 sol·licituds que s’han recollit a l’OAC, 100 quedarien concedides i 37 en llista 
d’espera,  amb  la  possibilitat  d’accedir,  per  ordre  de  major  puntuació,  a  activitats 
esportives si es produís alguna renúncia.

III. Fonaments de dret.
 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.

 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei 
de l’esport.
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 Règim de  concertació  del  Catàleg  de  Serveis  de  2017  de  la  Diputació  de 
Barcelona.

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar l’atorgament dels 100 ajuts d’integració esportiva, segons la relació 
que s´ adjunta a aquest expedient.

Segon. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’ Ajuntament. 

24.  Temes  d’urgència:  Atorgament  subvenció  nominativa  a  favor  de 
“Mesqsport”-2017 (exp. 2271/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern acorda suprimir l’apartat segon de la relació de fets, i per tant, 
s’aprova l’acord tal com segueix:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2271/2018, relatiu al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ 
AJUNTAMENT  DE  BADIA  DEL  VALLÈS  I  L’ASSOCIACIÓ  ESPORTIVA 
MESQUESPORT-2017. 

II. Relació de Fets
Vists  els  Pressupostos  municipals  vigents  en  els  quals  es  consigna  l'aplicació 
0903.3371.48912 amb un import de 5.000 € euros per a l'atorgament de la concessió 
de subvenció nominativa a favor de l’Associació Esportiva MESQSPORT-2017.

Vist l'informe de la cap de gabinet de data 27 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.

- 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 
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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.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Atorgar una subvenció a favor de l’Associació Esportiva Mesquesport-2017 
per import de 5.000,00€ amb càrrec a l'aplicació 0903.3371.48912 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. Aprovar el document annex de despesa per import de 5.000,00 euros (CINC 
MIL EUROS), en concepte de activitats lúdico-educatives, programades en el període 
de vacances escolars de Badia del Vallès per a infants i adolescents de 12 a 18 anys 
del municipi i altres col·laboracions establertes al conveni  i ordenar el pagament del 
50% de l’import 5.000€ a amb càrrec a la partida 0903 3371 48912 del pressupost 
vigent per a 2018, tal i com estableix del punt 3 del conveni.

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. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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