Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/20

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

8 / de juny / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:55 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador
Una vegada verificada pel Secretari 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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/06/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 15/06/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Goven Local del
dia 1 de juny de 2018.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1699/2018)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1699/2018, 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.

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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:

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

Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les
següents relacions:
Relació núm. D/2018/18 import 9.169,92 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:

Relació núm. P/2018/106 import líquid 22.580,38 €
Relació núm. P/2018/107 import líquid 57.864,36 €
Relació núm. P/2018/108 import líquid 293,40 € (pagaments domiciliats)

Adjudicació i Formalització del contracte d'arrendament del local comercial 136
(Expedient 1328/2018).
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1328/2018, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte
d’arrendament del local comercial núm. 136.
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 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.
2. Aquest expedient, juntament amb el Plec de clàusules administratives, econòmiques
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:

Codi Validació: 7XM2LJCNFXAZWCQHW5KDEYDZQ | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 19

Relació núm. O/2018/48 import 59.639,32 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. O/2018/47 import 22.580,38 €

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, va ser
aprovat per acord de Junta de Govern Local en data 5 de maig de 2017.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar al senyor Juan Carlos Rodríguez Castro 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:
Local
Adreça

Activitat

núm.
136

Renda
mensual,

Duració

sense IVA
Av. Costa Blava, núm. 8

Magatzem de
lampisteria

171’60€

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
municipals 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.

Canvi de nom d'obertura d'activitat econòmica innòcua del local 95 (Farmàcia) (
Expedient 1271/2018).
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En data 2 de maig de 2018, es va presentar la proposició del sr. Juan Carlos
Rodríguez Castro per a l'adjudicació directa de l'arrendament del local comercial
número 136 ubicat a l’avinguda Costa Blava, núm. 8. Aquesta proposició ha estat
informada favorablement pel servei gestor en data 15 de maig de 2018 i l'interessat ha
complimentat les obligacions d'ingressos i documentals previstes, d'acord amb la
diligència de secretaria municipal de data 30 de maig de 2018.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Segons l’acta inicial d’inspecció i control realitzada a l’establiment, per part de
l’enginyer municipal en data del 30 de maig de 2018, amb resultat FAVORABLE, a on
s’acorda que en allò que es refereix al projecte elèctric, el senyor Joan Colomer Martí
qui actua en representació de la titular del local, Sra. Silvia Martí Escursell, assumeix
el compromís que la documentació esmentada es lliurarà quan es realitzin les obres
de reforma del local, les quals es realitzaran en un termini no superior a 1 any.
També s’adjunta la llicència d’obertura del present establiment a nom de l’anterior
titular, el senyor JAVIER LOSA GASPÀ, aprovada en Junta de Govern de data del 19
de Novembre del 2004.
4. A la mateixa acta d’inspecció es verifica que al soterrani hi ha un bany, el qual no
consta al projecte originari, sense cap mena d’extracció de l’aire, i que la reixa de
ventilació del soterrani és insuficient, havent-la d’augmentar per garantir una correcta
renovació del cabal. A l’acta d’inspecció s’indica que s’haurà de justificar la idoneïtat
de la ubicació del lavabo al soterrani, en futures reformes o obres que es realitzin al
local.
III. Fonaments de dret
1. Atès l’informe emès per part de l’enginyer municipal de data 30 de maig de 2018 i
que forma part d’aquest expedient.
2. 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 aprovació de les
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
S'acorda:

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

2. En data 8 de maig de 2018 mitjançant escrit se li informa de la documentació
necessària per a realitzar el canvi de nom de l'activitat, documentació que presenta
en data 23 de Maig de 2018, registre d’entrada núm. 4350/2018 i que un cop
verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per l’enginyer
municipal en data del 30 de maig 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, pel què es considera
l’activitat com a ADMISSIBLE.
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II. Relació de Fets
1. En data 2 de novembre de 2017 el Sr. Juan Colomer Martí, en representació de
l’arrendatària del local núm. 95, la Sra. Silvia Martí Escursell, va presentar una
sol·licitud, amb núm. de registre d’entrada 2017-E-RC-9398 demanant informació
respecte al canvi de nom de l’activitat de Farmàcia del local ubicat a l’avinguda
Mediterrània, núm. 26.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1271/2018, relatiu al canvi de nom d’obertura d’activitat
econòmica innòcua d’una Farmàcia ubicada a l’avinguda Mediterrània, núm. 26 de
Badia de Vallès (local 95)

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

Devolució i ordenació de pagament a l'IES Federica Montseny Expedient
2709/2015
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2709/2015, relatiu a la devolució del pagament de les agendes i
calendaris per al curs escolar 2016-2017 a l’Institut Federica Montseny de Badia del
Vallès.
II. Relació de Fets
1. Vist que en data 23 de novembre de 2015 l’IES Federica Montseny ens envia un
correu electrònic en el qual mostren el seu interès en adquirir 350 calendaris i 50
agendes per al curs escolar 2016-2017.
2. Vista la notificació amb número de registre d’entrada 2018-E-RC-9358 de data 31
d’octubre de 2017, presentada per Diputació de Barcelona, en la qual ens reclamava
el pagament de 368 euros en concepte de les agendes escolars adquirides per al
curs 2016-2017.
3. Vist que en data 3 de gener de 2018 la secretària de l’IES Federica Montseny ens
va enviar via correu electrònic els dos comprovants de pagament per un import de
368 euros cadascun.
4. Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient, el qual s’adjunta a aquest
expedient.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Tercer. Requerir a la senyora Sílvia Martí Escursell la taxa corresponent per
l’obertura d’activitat de import 639,33 € (sis-cents trenta-nou euros trenta-tres
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.
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Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment
de la resolució favorable de la comunicació d’obertura de l’activitat, núm. 15, article 6
quota tributària, s’aplicarà la de l’apartat 4, Farmàcies i bugaderies de tipus
industrial: 1.278,66 €
Al mateix article 6è, s’indica que en cas de canvi de titularitat, sense canvi d’activitat,
s’aplicarà un coeficient reductor del 50%.
La quota líquida resultant a ingressar per part de la Sra. Silvia Martí Escursell serà
de 639,33 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Donar compliment al canvi de titularitat del permís d’obertura d’activitat
econòmica innòcua d’una Farmàcia, ubicada a l’avinguda Mediterrània, núm. 26
(local comercial núm. 95) a nom de la senyora Silvia Martí Escursell.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 2018-0052 de data 23 de gener de 2018.
S'ACORDA

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1503/2015, relatiu a la comunicació prèvia d’activitat comercial del
local núm. 110 per a la Comercialització d’elements d’il·luminació LED, i ubicat a
l’avinguda Eivissa, núm. 2 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 12 de juny de 2015 el senyor Francisco González Gómez va presentar
una sol·licitud, amb núm. de registre d’entrada 2015-E-RC-4443 demanant permís
d’obertura d’una activitat nova per a la Comercialització d’elements d’il.luminació
LED al local ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 2 d’aquest municipi, i adjuntant els
documents que acompanyen a l’expedient, per tal de resoldre-ho.
2. La present activitat no es troba inclosa en cap dels annexes de la Llei 20/2009, del
4 de Desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA), pel què es
considera INNÒCUA.
3. En data 28 de maig de 2018 es realitza una inspecció al local per part de
l’enginyer municipal, verificant que l’activitat acompleix els requeriments indicats a la
documentació lliurada, indicant que els extintors han de passar la inspecció
periòdica, a l’ésser la darrera del Juliol del 2016 i que el lavabo no està
disponible pel públic ja que s’utilitza com a traster, al funcionar l’activitat com
a ús privatiu, essent per tant l’acta FAVORABLE, lliurant l’acta de control al titular de
l’activitat i deixant una altre còpia a l’expedient.
4. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per
l’enginyer municipal en data del 28 de Maig del 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,
pel que es considera activitat com a ADMISSIBLE
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 aprovació de les

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Favorable
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Comunicació prèvia d'activitat comercial local 110.( Expedient 1503/2015).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la devolució i ordenar a la Tresoreria el pagament a l’IES Federica
Montseny, per un import de 368 euros.
Segon. Notificar aquest acord a l’IES Federica Montseny i donar compte als serveis
econòmics municipals.

liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
S'ACORDA:

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

Declarar la pèrdua cobrament subvenció entitats 2016 (Expedient 1042/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1042/2017, relatiu a la Pèrdua del dret de cobrament de les
Subvencions 2016
II. Relació de Fets
Amb data 21 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la
concessió de subvencions per a les entitats del municipi.
Les entitats: Colla de Geganters, Associació de veïns i El Autismo tiene voz
no van presentar la justificació de les subvencions atorgades, mentre que
l’entitat Grup Islàmic Al-Hikma va renunciar a l’atorgament de la subvenció.
Per acord de Junta de Govern local de 14 de juliol de 2017 es va acceptar la
renúncia de la subvenció concedida al Grup Islàmic Al-Hikma per import de
92,39 euros, i es va acordar iniciar expedient de pèrdua de dret de cobrament
de la subvenció concedida a les entitats i pels imports següents:

- Colla de Geganters, per import de 646,71€
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Tercer. Requerir al senyor Francisco González Gómez, 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.
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Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment
de la resolució favorable de la comunicació d’obertura de la nova activitat, núm. 15,
article 6 quota tributària, apartat 2.1 Activitats incloses a l’Annex I de la Llei 16/2015
subjectes a declaració responsable per import de 319,67 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Donar compliment a la comunicació prèvia d’activitat comercial del local
núm. 110 per a Comercialització d’elements d’il.luminació LED, ubicat a l’avinguda
Eivissa, núm. 2, de Badia del Vallès a nom de Francisco González Gómez.

- Associació de Veïns, per import de 461,94€
- Associació El Autismo tiene Voz, per import de 646,71€

III. Fonaments de dret
- De conformitat amb l'article 89 de RD 887/2006, de 21 de juliol del
Reglament de la llei 38/2003 general de Subvencions, disposa:
«1. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes a
l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

2. El procediment per declarar la procedència de la pèrdua del dret de
cobrament de la subvenció serà establert en l’article 42 de la Llei General de
Subvencions».
- L’art 82 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques regula el tràmit d’audiència.

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Havent-se notificat en temps i forma aquests acords i , havent transcorregut el
termini concedit sense que es presentés cap al.legació per part de les entitats
interessades

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Així mateix, es va donar audiència als interessats per tal que, en el termini de
15 dies puguessin al.legar i presentar els documents que consideressin
pertinents.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar la pèrdua del dret de cobrament de les subvencions concedides en
data 21 d’octubre de 2016 per Junta de Govern Local a favor de les entitats i pels
imports que l’indican a continuació, motivada per la no presentació de la justificació
corresponent:
- Colla de Geganters, per import de 646,71€
- Associació de Veïns, per import de 461,94€
- Associació El Autismo tiene Voz, per import de 646,71€

Segon. Donar trasllat d’aquest acord als interessats, indicant-lis els recursos
pertinents.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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- De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució
2018-0052 de 23 de gener.

Declaració extinció de l'Autorització per a l'Exercici de la Venda Ambulant
parada núm. 184 (Expedient 1655/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2. En data 1 de juny de 2018 s' emet informe per part del departament d’Economia
respecte a que es troba al corrent de pagament dels deutes i obligacions amb
l’Ajuntament de Badia.
3. En data 4 de juny de 2018 s’emet informe tècnic del servei de P. Econòmica i
Comerç concedint la baixa sol·licitada amb efectes del 31 de maig de 2018.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 14.1 del reglament regulador de la venda no sedentària de
badia del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveu la renúncia expressa i
escrita a l'autorització administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia 52/2018, de 23 de gener.

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l'Ajuntament de Badia del Vallès número de registre d'entrada
4590/2018, el senyor Vicente López Muñoz, com a titular de la parada del mercat
setmanal núm. 184 i de 8 metres lineals, ha sol·licitat la baixa de la esmentada
autorització administrativa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1655/2018, relatiu a la baixa voluntària de l’autorització
administrativa de la parada núm. 184 del mercat no sedentari de Badia del Vallès.

Primer. Declarar extingida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
184 del mercat no sedentari, amb efectes de 31 de maig de 2018.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat , al servei d'Economia, al servei del
Mercat Municipal i a l'organisme de Gestió Tributaria.

Aprovació reconeixement d'obligacions i ordenació de pagament activitats dia
de la Dona (Expedient 1381/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1381/20185 relatiu a la sol·licitud de pagaments a justificar
per a les despeses originades de les activitats del dia del Dona.

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

II. Relació de Fets

Durant el mes març es van realitzar diverses activitats al voltant del 8 de
març, dia internacional de les Dones.
Tal com s’expressa a l’informe tècnic aquest material no es va poder demanar
pel procès ordinaris del departament de compres, ja que els proveïdors no
acceptaven pagaments que no fossin en efectiu.

Segon. Habilitar i designar a la Tècnica d’Igualtat Núria Navales Calvera, amb dni
53120701Q com a responsable i gestora d’aquesta despesa abans esmentada a
justificar.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 216,35€ a favor de
l’habilitada mitjançant xec nominatiu.

Contracte menor de Subministraments de lloguer de generadors per la Festa
Major (Expedient 1579/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1579/2018, relatiu al contracte menor de Subministraments
de lloguer de generadors per la Festa Major.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Promoció Cultural, de data 24 de maig,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció al lloguer dels generadors necessaris per al
funcionament de les activitats de Festa Major en aquells espais públics que
estan al carrer i no estan dotats de punts de llum amb la suficient capacitat
per dotar d’energia als diferents escenaris: Recinte Firal, al llarg de l’Av.
Burgos (2 generadors), Plaça Major (1 generador) i Fira Hippie, al llarg de
l’Av. Burgos (1 generador)

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a justificar d’import de 216,35€ a
càrrec de la partida 0603.2315.22699 en concepte de despeses activitats del dia de
la Dona, del pressupost vigent.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

- 1 generador de 80KVA a la Plaça Major amb 25m de cable i caixa de
connexions amb combustible per al funcionament de 4 hores diàries.
- 1 generador de 80KVA al Recinte Firal amb 25m de cable i caixa de
connexions amb combustible per un funcionament de 8 hores diàries.

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3,
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 de subministrament de lloguer de
generadors per la Festa Major, amb l’empresa Prescènic Laboratori Cultural,
S.C.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a) Objecte. lloguer de generadors per la Festa Major, codi CPV
31120000-3.
b) Termini d’execució i vigència. Del 15 al 17 de juny de 2018.
c) Preu del contracte. 6.330 euros nets, i 1.329,30 euros d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del
preu es realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de
la data de presentació de la factura, en un sol pagament en acabar les
prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures es podran
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

L’Ajuntament no disposa de medis propis per al subministrament d’aquest
material, pel que és necessari el seu lloguer.
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- Muntatge i lloguer de 7 caixes de distribució de 32A, cada una, per col·locar
a les casetes del Recinte Firal.
- Personal qualificat per al seu subministrament i muntatge.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- 1 generador de 130 KVA al Recinte Firal amb 100m de cable i caixa de
connexions amb 9 ctcas de 32A per un funcionament de 90 hores en total.
- 1 generador de 50 KVA per la Fira Hippy amb 25m de cable i caixa de
connexions amb combustible per un funcionament de 56h en total.

s'informen
a
la
seu
electrònica
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

municipal:

e) Condicions especials d’execució. Les definides en l’oferta proposada pel
contractista a la seva oferta pels dies de Festa Major 15-16 i 17 de juny.

g) Responsable del contracte. Victòria Henderson Eguiluz, tècnica de
Promoció Cultural
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de
crèdit (AD), pel lloguer dels generadors, per import de 7.659,30 euros, amb
càrrec a l'aplicació 0701.3341.22799 del pressupost general vigent. En el cas
que no hi hagi suficient crèdit a l’aplicació pressupostària indicada, demanem
a la Intervenció que faci servir els crèdits disponibles per vinculació jurídica.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Contracte menor de serveis de lloguer de 3 escenaris, una coberta per el
escenari principal i el material necessari per l'ombrejat del recinte firal
(Expedient 1577/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1577/2018, relatiu al contracte menor de Serveis de lloguer
de 3 escenaris, una coberta per l’escenari principal i el material necessari per
l’ombrejat del Recinte Firal.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

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.
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f) Obligacions essencials i règim jurídic. El proveïdor es compromet a
subministrar el material, generadors, per els dies i hores contractades amb
combustible necessari i suficient per al seu funcionament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’execució del contracte queda supeditada a la validació per part de
l’Ajuntament del Protocol d’Actuacions d’Emergència (PAE) que recollirà les
mesures de seguretat necessàries per a garantir el correcte funcionament de
les activitats de la Festa Major.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Promoció Cultural, de data. 29 de maig,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció al lloguer de 3 escenaris, una coberta per a l’escenari
principal al Recinte Firal, i el material necessari per a l’ombrejat de les casetes
del Recinte Firal, amb codi CPV 45223100-7.

Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de lloguer de 3 escenaris, una
coberta per l’escenari principal i el material necessari per l’ombrejat del
Recinte Firal, amb l’empresa Xamosia, S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a) Objecte. lloguer de 3 escenaris, una coberta per l’escenari principal i
el material necessari per l’ombrejat del Recinte Firal, codi CPV
45223100-7.
b) Termini d’execució i vigència. Del 14 al 18 de juny.
c) Preu del contracte. 10.875 € euros nets, i 21% , 2.283,75 euros d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del
preu es realitzarà dins dels terminis legals previstos comptadors des de
la data de presentació de la factura, , en un sol pagament en acabar les
prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Per tot això, s'acorda:
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D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3,
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

L’execució del contracte queda supeditada a la validació per part de
l’Ajuntament del Protocol d’Actuacions d’Emergència (PAE) que
recollirà les mesures de seguretat necessàries per a garantir el correcte
funcionament de les activitats de la Festa Major.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de
crèdit (AD), per importe de 10.875€ més 21% IVA 2.283,75€ pel lloguer de 3
escenaris, una coberta per l’escenari principal i el material necessari per
l’ombrejat del Recinte Firal, amb càrrec a l'aplicació 0701.3341.22799 del
pressupost general vigent. En el cas que no hi hagi suficient crèdit a la
partida, demanem la Intervenció que faci servir els crèdits disponibles per
vinculació jurídica.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Autorització i ordenació de pagament a justificar activitats destinades a infants
a la Festa Major (Expedient 1688/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
El servei d’infància, per fer front a les despeses de les activitats que es realitzaran a
la Festa Major destinades a infants de 0 a 12 anys necessitarà disposar de 1.000€
Tal com s’expressa a l’informe tècnic aquest material no es pot demanar pel procès
ordinaris del departament de compres.
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.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

g) Responsable del contracte. Victòria Henderson Eguiluz, tècnica de
Promoció Cultural
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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. El contractista es compromet a
subministrar el material necessari pel muntatge de les infraestructures
llogades.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a justificar d’import de 1.000€ a
càrrec de la partida 0903.2318.22799 en concepte de despeses de les activitats
infantils a la Festa Major, del pressupost vigent.
Segon. Habilitar i designar a la Tècnica Sara Pascual Cerdan com a responsable i
gestora d’aquesta despesa abans esmentada a justificar.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1487/2018 relatiu a la sol·licitud de pagaments a justificar per a
les activitats del Projecte .
II. Relació de Fets

L’objecte d’aquestes despeses és, per una banda, la compra de planters i
material divers (gasolina pel motocultor, petites peces de reg i elements
necessaris com brides..) per l’hort comunitari i, per una altra banda, la compra
d’aliments i begudes per realitzar un vermut, en el marc de la Festa major,
amb els voluntaris dels projectes socials de Badia.
Tal com s’expressa a l’informe tècnic, les característiques d’aquest projecte, és

necessari poder realitzar compres adaptant-se a les seves necessitats i
condicionants.
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. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a justificar d’import de 450€ a
càrrec de la partida 0403.2313.22699 en concepte de despeses de l’Hort Comunitari
del pressupost vigent.
Segon. Habilitar i designar a la Tècnica Alexandra Dufour, amb dni:X8057269R com
a responsable i gestora d’aquesta despesa abans esmentada a justificar.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Favorable
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Autorització i ordenació de pagaments despeses de l'Hort comunitari per a la
Festa Major (Expedient 1487/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 1.000€ a favor de
l’habilitada mitjançant xec nominatiu.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 450€ a favor de
l’habilitada mitjançant xec nominatiu.

Autorització i ordenació de pagament 2a part concert Ruth Lorenzo a la Festa
Major (Expedient 1470/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 1 de juny de 2018 es va aprovar el contracte menor privat de la
contractació del concert de Ruth Lorenzo per a la Festa Major, amb Ruth
Lorenzo Producciones, S.L, per import de 11.000€ més 21% IVA i l’obligació
de pagament del 50% de l’import total del contracte per import de 5.500€ més
21% d’IVA.
Segons la clàusula 3ª del contracte, l’artista ha de cobrar la resta de l’import,
5.500€ més 21% d’IVA, del contracte, una setmana abans del concert.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 26, 28, 29, 63.4, 118, 131.3,
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. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a justificar d’import de
5.500,00€ + 1.155€ IVA, total 6.655€, a càrrec de la partida 0701.3381.22799
en concepte de, pagament del 50% restant del concert de Ruth Lorenzo amb
Nif: B-73850224, del pressupost vigent.
Segon. Habilitar i designar a la Tècnica Pilar Argibay Gamero amb dni
43542913A com a responsable i gestora d’aquesta despesa abans
esmentada a justificar.

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

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

II. Relació de Fets
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Expedient número 1470/2018, relatiu al contracte menor privat de contractació
del concert de Ruth Lorenzo, el 15 de juny per a Festa Major.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import 5.500€ + 1.155€ IVA, total
6.655€, a favor de l'habilitat endossat al Tercer Ruth Lorenzo amb NIF B-73850224 i
al nº de compte ES53 3058 0292 6827 2090 6834

Setè. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1363/2018 , relatiu a la concessió d’una subvenció a
l’AIGMB (Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia) per a les
activitats derivades de la Festa Major 2018.
II. Relació de Fets

Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0701.3381.48903 amb un import de 2.000€ euros per a l'atorgament de la
concessió de subvenció nominativa a favor de l’Associació d’Integrants de
Grups Musical de Badia.

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atorgament subvenció I ordenació pagament 50 % AIGMB per activitats a la
Festa Major (Expedient 1363/2018)

on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per a la concessió directa de subvencions, i atès que s’ha emès
l'informe d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida
als Pressupostos municipals.
Vista la proposta de conveni, en la qual es recullen 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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Vist l’informe de la Tècnica Municipal de Promoció Cultural de data 1 de juny,

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
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

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 d’Integrants de Grups
Musicals de Badia per import de 2.000,00€ amb càrrec a l'aplicació 0701.3381.48903
del pressupost de 2018, 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 2.000 euros, en

concepte de concessió de subvenció directa o nominativa a favor de l’AIGMB
a càrrec de la partida 0701.3381.48903 del pressupost vigent per a les
activitats de la Festa Major 2018.
Tercer. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant
la l’Alcaldia aquesta formalització.
Quart. Ordenar el pagament del 50% de la subvenció nominativa a favor de la
Agrupació d’Integrants de Grups Musicals de Badia (AIGMB) per a les despeses de
les activitats de Festa Major 2018, amb càrrec a la partida 0701.3381.48903 del

pressupost vigent.
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informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la

