Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/41

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

5 / de desembre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 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 Presidenta 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: Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 30 de
novembre de 2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0041 Data : 14/12/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/12/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 14/12/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Adjudicació contracte menor obres millora accessibilitat edifici comercial av. Tibidabo
(exp. 3143/2018)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3143/2018, relatiu al contracte menor d’obres de millora de l'accessibilitat a
l'edifici comercial situat a l'av. Tibidabo per dinamitzar el teixit comercial a la zona. Instal·lació
d'un ascensor i pavimentació d'accessos a locals.

L'objecte d'aquesta actuació es refereix als treballs per l'adequació dels locals situats a la zona
esportiva, que actualment estan tancats per manca de la instal·lació d'un ascensor i
l'arranjament de les escales d'accés i instal·lacions.
Aquest edifici està parcialment en funcionament, en planta baixa es situa una benzinera, un
restaurant i una bugaderia, però la planta primera per manca d'accessibilitat, està en desús i
per això s'està deteriorant. Ens interessa molt donar activitat comercial a aquesta zona molt
propera a les instal·lacions esportives municipals exteriors.
3. En data 31 d’octubre de 2018, s’aprova per junta de Govern local, la memòria valorada,
documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut, redactat pels serveis de l’Oficina
Tècnica de Territori, que regirà aquest contracte d’obres.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 13, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, 232 i següents i
disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; 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 el contracte menor d'obres de millora de l'accessibilitat a l'edifici comercial
situat a l'av. Tibidabo per dinamitzar el teixit comercial a la zona. Instal·lació d'un ascensor i
pavimentació d'accessos a locals, amb l’empresa EMBARBA ASCENSORES.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Obres de millora de l'accessibilitat a l'edifici comercial situat a l'av. Tibidabo
per dinamitzar el teixit comercial a la zona. Instal·lació d'un ascensor i pavimentació
d'accessos a locals, codi CPV 45313100-5.
b) Termini d’execució i vigència. Data d’inici prevista, 17 de desembre de 2018 i
duració de tres mesos.
c) Preu del contracte. 35.871,62 euros nets, i 7.533,04 euros d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
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2. Segons proposta del servei de Territori de data 5 d’octubre de 2018, cal activar l'activitat
econòmica en aquesta zona i recuperar espais que s'estan malmeten pel pas del temps sense
un manteniment adequat.
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1. Per provisió d’inici de la Regidoria de Territori, de data 6 d’octubre de 2018, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a dinamitzar el
teixit comercial i garantir l’accessibilitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la
factura per l'òrgan competent. Les factures es podran presentar en format electrònic,
identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. Les especificades en la memòria valorada i la
maquinària ha de ser eficient i suposar estalvi energètic.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per la
millora de l'accessibilitat a l'edifici comercial situat a l'av. Tibidabo per dinamitzar el teixit
comercial a la zona per un import de 43.404,66 euros , amb càrrec a l'aplicació 1604 4314
62202 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació Memòria valorada obres remodelació enllumenat dels sectors sota el QE
situat al c/ Porto, 23 (exp. 2606/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2606/2018 , relatiu a l’Aprovació Memòria valorada, estudi bàsic de
seguretat i salut i documentació annexa per les obres de remodelació de l’enllumenat dels
sectors sota el QE situat al carrer Porto 23, de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Arran la proposta del servei gestor sobre les necessitats i finalitats públiques de data 12 de
setembre de 2018, TADE AC i ASSICIATS SLP ha redactat memòria valorada, documentació
annexa i estudi bàsic de seguretat i salut relatiu a les obres de remodelació de l’enllumenat
dels sectors sota el QE situat al carrer Porto 23 per a donar compliment a la normativa , reduir
el consum elèctric i evitar la contaminació lumínica.
2. S’ha redactat informe dels serveis tècnics d’urbanisme sobre la documentació per a tramitar
aquesta actuació, de data 21 de novembre de 2018.
III. Fonaments de dret
1r. Les obres a executar es classifiquen com a obres de conservació i manteniment pel que es
definiran amb un document de memòria valorada i la documentació gràfica necessària per a
especificar d’acord amb el que preveuen els articles 12, Classificació de les obres. Punt c)
obres de conservació i manteniment i 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
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g) Responsable del contracte i de la direcció facultativa. Marta Vicens i Núñez,
Responsable Oficina Tècnica de Territori i Sandra Mota Nogales, Arquitecta Tècnica
municipal.
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Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

f) Obligacions essencials i règim jurídic.

ens locals.
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:

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3336/2018, relatiu a la declaració responsable per canvi de titularitat de
l’activitat de las parades núm. 101-102-103-106 del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. En data del 18 de Juliol del 2018 i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-6715, el senyor
WILLIAMS RODRÍGUEZ VEGA presenta la següent requerida pel canvi de titularitat de
l’activitat de les parades del Mercat Municipal núm. 101-102-103-106 per a desenvolupar
l’activitat de VENDA DE LLEGUMS CUITES.
2. En data del 12 de Novembre del 2018, l’enginyer municipal realitza una inspecció de control
inicial de l’activitat, no presentant un butlletí específic per a la instal·lació elèctrica de les
parades del Mercat; malgrat tot, el titular de l’activitat té previst realitzar una sèrie de reformes
de lampisteria, moment en què s’exigirà aquesta documentació, havent de presentar
prèviament la sol·licitud de llicència d’obres. A més, a l’informe tècnic realitzat pels locals
22-23-24 i 25, s’indica la necessitat de presentar la Declaració Responsable per a la
modificació de la instal·lació elèctrica en Baixa Tensió, ja que es te previst també per part del
titular la realització d’una sèrie d’obres, essent la seva instal·lació elèctrica comuna a la de les
parades.
3. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe FAVORABLE realitzat per
l’enginyer municipal en data del 15 de novembre de 2018, desprès de la inspecció realitzada
en data 12 de novembre de 2018, la present activitat és compatible amb el Pla General
d’Ordenació Urbana vigent al municipi de Badia del Vallès i a les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità d’Ordenació Urbana, clau 7a subíndex 5, equipament d’abast i
subministrament, pel que es considera l’activitat com a ADMISSIBLE. Tanmateix s’haurà
d’acomplir el Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallés, aprovat pel Ple Municipal en
data 25 de Maig del 2005, els articles 37, 38 i 40, així com l'ANNEX I article 2.g)
III. Fonaments de dret
1. Atesa la resolució de l’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 l’aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
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Favorable
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Declaració responsable canvi titularitat parades 101-102-103-106 Mercat municipal (exp.
3336/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la documentació
adjunta per a les obres de remodelació de l’enllumenat dels sectors sota el QE situat al carrer
Porto 23, de Badia del Vallès redactat per TADE AC i ASSICIATS SLP.

S'ACORDA
Primer. Donar compliment a la Declaració Responsable per canvi de titularitat de les parades
101-102-103-106 ubicats al Mercat Municipal per a desenvolupar l’activitat de “Venda de
Llegums Cuites”, a favor del senyor Williams Rodríguez Vega.

Tercer. Requerir al senyor Williams Rodríguez Vega, la taxa corresponent pel canvi de nom
d’activitat incloses a l’Annex I de la Llei 16/2015, subjectes a declaració responsable, per
import de 163,47€ (cent seixanta-tres euros amb quaranta-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.
Quart. Notificar el present acord a la part interessada, a l'ORGT i a la Diputació de Barcelona i
donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal perquè ordeni el cobrament de la taxa
corresponent.

Justificació subvenció PFI Auxiliar de Comerç i Atenció al públic curs 2017-2018 (exp.
3667/2018)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3667/2018, relatiu a la Justificació de la subvenció del PFI d’auxiliar de
comerç i atenció al públic del curs 2017-2018.
II. Relació de Fets
Vist l’expedient número 2952/2017 relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del PFI (Programa de Formació i Inserció)
2017-2018.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el novembre de 2015 va aprovar el Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 que té com a finalitat establir el marc general i les
metodologies d’implementació de les actuacions del Pla.
La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 29 de juny de 2017, va aprovar el
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Segons la mateixa Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment de la resolució del present
expedient, núm. 15, article 6 Quota tributària, les tarifes es reduiran un 25% per les activitats
que es realitzin en parades del Mercat Municipal així com la reducció d’un 50% de la tarifa pel
cas de canvi de titularitat sense canvi d’activitat.
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Vist la Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment de la resolució del present expedient,
núm. 15, article 6 Quota tributària, s’aplicarà la de l’apartat 8 Registre sanitari municipal
d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1, Tramitació d’inscripció al registre
sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació: 116,25 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal núm. 15 del 2018, vigent al moment de
la resolució favorable del canvi de titularitat del les parades núm. 101-102-103-106, article 6
Quota tributària, s’aplicarà la de l’apartat 3.1, Activitats incloses a l’Annex I de la Llei 16/2015,
subjectes a Declaració Responsable: 319,67 €.

Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i que es regeix per les bases de la convocatòria
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 022017012991, de 5 de juliol de 2017).
L’Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona per a l’exercici
2017-2018 la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació Programa
de Formació i Inserció (PFI), dins la Programa complementari de transicions educatives per al
curs 2017-2018.

Amb aquest increment, la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Badia del Vallès ascendeix a
un total de 17509,11€.
Vist que l'Àrea d'Acompanyament a les persones té com a objectiu la promoció de les
oportunitats per als i les joves.
La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es realitzarà d’acord amb el
que estableix l’Article 19 de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per al Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla "Xarxa
deGoverns Locals 2016-2019” (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 022017012991, de
5 de juliol de 2017).
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. Justificar la subvenció per al PFI d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic per al curs
2017-2018 de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, per un import
de 17.509,11€
Segon. Notificar el present acord i presentar la documentació relativa a la justificació a través
del registre general de la Diputació de Barcelona

Aprovació targetes moneder desembre 2018 (exp. 3555/2018)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3555/2018, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de
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Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre de
2017, va aprovar un dictamen relatiu a “Incrementar l’import de concessió dels ajuts del
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017 – 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, com a conseqüència de saldos alliberats per renúncies,
acceptacions parcials i acceptacions desestimades”.
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En data 22/11/2017 la Junta de Govern Local va acceptar la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per als Programes de Formació i Inserció per el curs 2017-2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de la Diputació, en data 5 d’octubre de 2017, va aprovar la concessió
d’ajuts en el marc de l’esmentat Programa, en el qual s’atorgava 16505,05 € a l’Ajuntament de
Badia del Vallès.

Desembre.

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
200,00€ (dos-cents euros), corresponent a la recàrrega de la targeta moneder del mes de
Desembre de 2018, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest
expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de 200,00€.

Número : 2018-0041 Data : 14/12/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3603/2018, relatiu a l’aprovació del calendari de dies d’obertura i festes
laborals per a l’any 2019 del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. En data 30 de juliol de 2018 es va publica l’ordre TSF/134/2018, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals A Catalunya durant l’any 2019.
2. En data 26 de juliol de 2018 segons acord de Ple es aprovar les dues festes locals de Badia
pel proper any 2019 fixant-se pels dies 4 de març de 2019 i 4 de novembre de 2019.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que desprès de les consultats realitzades per aquest departament als representats del
concessionaris del mercat, mitjançant proposta de calendari comercial per a l'any 2019 i
havent arribat a un consens respecte al dies d'obertura i de festes laborals.
2n.Vist l’informe del responsable del Mercat i de la Tècnica del departament de Promoció
Econòmica i Comerç.
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Aprovació calendari 2019 Mercat municipal (exp. 3603/2018)

3è. 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- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any 2019, segons el
quadre que s’adjunta a aquesta proposta d’acord.
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Número : 2018-0041 Data : 14/12/2018
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Tercer- Notificar aquest acord al Responsable del Mercat i a la Junta de Concessionaris del
Mercat, així com a la Policia Local i al departament d’Urbanisme i Medi ambient quant a la
previsió del servei de recollida de residus del Mercat per als dies que no siguin laborals i que
no estigui contractat aquest servei.
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Segon- Exposar el calendari pel 2019 en el taulell d’anuncis del Mercat Municipal perquè
s’assabentin tots els concessionaris del Mercat i fer-los arribar un a cadascun dels titulars de
les concessions.

