Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/9

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

16 / de març / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:50 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 per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 26/03/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 26/03/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 9 de març de 2018.

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 793/2018, 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/2018/6 import 10.714,59 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2018/12 import 46.280,50 €.
Tercer: aprovar i ordenar una proposta de pagament pendent d’aplicar a pressupost
per import de 4.296,6 €. Aquesta despesa està condicionada a l’expedient d’
incorporació de romanents de crèdit del 2017.

Justificació atorgada en el marc del Contracte Programa 2017 (Expedient
463/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
793/2018)

Unanimitat/Assentiment
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 463/2018, relatiu a la Justificació del CONTRACTE PROGRAMA
2017.

Atès el Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, cooperació i
col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l’Ajuntament de Badia del Vallès, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i a les polítiques d’igualtat, subscrit
el 15 de setembre de 2017.
Atès que sense aquesta col·laboració no seria possible aconseguir els
objectius previstos en matèria de serveis socials, es recorre a la present
resolució
III. Fonaments de dret
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu
que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la
corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels
serveis i de llurs professionals.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la Subvenció atorgada en el marc del Contracte Programa
2017, per la coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i a
les polítiques d’igualtat, subscrit el 15 de setembre de 2017, pels següents
imports:
- Professionals equip bàsic (TS i ES)................... 127.591,13 euros
- SAD Social ........................................................ 26.692,38 euros
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

Atès que per possibilitar que es duguin a terme projectes d’interès en
matèria de serveis socials, infància i adolescència i polítiques familiars, en
el nostre municipi, és necessària la col·laboració i cooperació del
departament de Treball, Afers Socials Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
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Atès que aquest model està previst que s’instrumenti mitjançant el
Contracte Programa, com a fórmula jurídica que permet establir de forma
més precisa els objectius dels diferents serveis i programes, els mitjans
per dur-los a terme i els indicadors per l’avaluació continuada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Atès que és voluntat del Departament de Treball, Afers Socials Famílies
avançar en un model de relació interadministrativa que millori la
coordinació, col·laboració i cooperació entre el Departament i els ens
locals, responsables de la prestació dels serveis socials bàsics.

- Ajuts d’urgència social ........................................... 9.253,00 euros
- Pobresa energètica – ajut sd’urgència social ..... 9.253,00 euros
- Servei d’atenció diürna......................................... 31.000,00 euros
- Servei atenció diürna estiu.......................................... 5.000 euros
- Serveis socioeducatius davant situacions de risc....... 19.623 euros
- Programa d’inclusió social .................................... 53.647,52 euros
- Pla de Desenvolupament Comunitari .......................... 13.000 euros
- Polítiques d’igualtat a persones LGTBI ………............… 4.900 euros
- Servei d’Orientació i Acompanyament a les famílies.. 10.666,66 euros

Aprovació pagaments premis Carnestoltes (Expedient 427/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 427/2018, relatiu al pagament dels premis de Carnestoltes.
II. Relació de Fets
L’Ajuntament de Badia del Vallès, a travès del Servei de Promoció Cultural, va
celebrar el passat 9-10-11 de febrer les festes de Carnestoltes.

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

Segon. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Total Contracte Programa.....................................................................310.626,69
euros

230€ premi a la millor comparsa, que va ser per l’Associació Virgen del Rocio
160€ premi a la segona millor comparsa, que va ser per l’Ass. Hermandad
Nuestra Sra. del Rocío
120€ premi a la comparsa més divertida, que va ser per l’Associació Can
Sanfeliu
80€ premi a la millor comparsa individual, que va ser per Mónica Díaz
Rodriguez
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució
2018-0052 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
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Vist que dins dels actes de Carnestoltes es trobava la realització d’un concurs
de disfresses el dissabte a la nit i que els premis eren els següents:

Primer. Aprovar els documents comptables que formen part de l’expedient.
Segon. Ordenar el pagament dels premis de Carnestoltes a:
- 230€ premi a la millor comparsa, que va ser per l’Associació Virgen del
Rocio.

Tercer. Notificar el present acord al guanyadors.

Abonament quota anyal dispositiu Costa Brava, 18. (Expedient 377/2018).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 377/2018, relatiu a l'abonament de la quota anual pel dispositiu
d'interconnexió sense fils, situat al terrat de l'edifici de l'avinguda Costa Brava, 18,
corresponent a l’any 2017.
II. Relació de Fets
1r. Vist el conveni signat entre l'Ajuntament i la Comunitat de propietaris en data 15
de març de 2011, en el qual es va arribar a l'acord d'instal·lar al terrat de l'edifici de la
comunitat, un dispositiu per a la interconnexió sense fils dels edificis públics.
2n. Vista la clàusula quarta del conveni, on es fa constar l'obligació de l'Ajuntament
d'abonar cada any la quota per mantenir aquest dispositiu, la qual és de 2.500,00
Euros (DOS MIL CINC-CENTS EUROS).
3r. Vist l’informe del tècnic informàtic.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 4,1 d) de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució
d'Alcaldia núm. 507/2011 de data 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:

Ajuntament de Badia del Vallès
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- 80€ premi a la millor comparsa individual, que va ser per Mónica Díaz
Rodriguez, tots a càrrec de la partida 07/03. 3381. 22699, del pressupost
vigent.
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-120€ premi a la comparsa més divertida, que va ser per l’Associació Can
Sanfeliu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- 160€ premi a la segona millor comparsa, que va ser per l’Ass. Hermandad
Nuestra Sra. del Rocío.

Primer. Abonar a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda Costa Brava, 18, la
quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00€), en concepte de quota
anyal del dispositiu d'interconnexió instal·lat al terrat de l'edifici. L'Ajuntament
abonarà aquesta quantitat amb càrrec a la partida 1702.9261.48917 del vigent
pressupost municipal.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 282/2018, relatiu a la presentació de la justificació de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 d’abril, va aprovar la
concessió dels ajuts econòmics en el marc del catàleg de serveis 2017 del Pla xarxa
de Governs Locals 2016-2019, següents:
- Finançament en l’àmbit de joventut: 5.808,39€
- Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana:
10.062,00€
-Finançament en l’àmbit d’orientació, transicions educatives i formació professional:
7.807,00€
- Finançament per a la millora de l’èxit escolar i la participació educativa: 8.056,00€
- Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI: 9.854,00€
- Finançament per l’esport per prevenir el risc d’exclusió social: 9.568,00€
- Finançament per l’impuls de l’economia social i solidària: 6.024,00€
La data de justificació d’aquests ajuts és abans del 31 de març de 2018.
III. Fonaments de dret
1r. 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 les següents subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona:
- Finançament en l’àmbit de joventut: 5.808,39€
- Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana:
10.062,00€
-Finançament en l’àmbit d’orientació, transicions educatives i formació professional:
7.807,00€
- Finançament per a la millora de l’èxit escolar i la participació educativa: 8.056,00€
- Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI: 9.854,00€
Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Justificació subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a l'area de
promoció social 2017 (Expedient 282/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar la present resolució a la Comunitat de Propietaris de l'avinguda
Costa Brava, 18 de Badia del Vallès.

- Finançament per l’esport per prevenir el risc d’exclusió social: 9.568,00€
- Finançament per l’impuls de l’economia social i solidària: 6.024,00€
Segon. Notificar a la Diputació de Barcelona a travès del Portal Municipal de Tràmits
(PMT).

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2731/2016, relatiu al contracte de serveis de manteniment,
conservació, connexió a una Central Receptora i gestió d'incidències de les diferents
centrals d'alarma antiintrusisme als diferents equipaments i edificis municipals.
II. Relació de Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data del 12 de Maig del 2017, es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, diversos criteris
d'adjudicació, del contracte de prestació del servei de manteniment, conservació,
connexió a una Central Receptora i gestió d'incidències de les diferents centrals
d'alarma antiintrusisme als diferents equipaments i edificis municipals de Badia del
Vallès, amb un pressupost de 15.500 € euros, sense IVA.
2. En data del 14 de Juliol del 2017 es va aprovar en Junta de Govern Local,
l’adjudicació de l’expedient de contractació de serveis de manteniment, conservació i
connexió a una central receptora, a la empresa IMAN SEGURIDAD S.A., per un
import anual de 12.476,67 euros, sense IVA.
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
als articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic vigent al moment de l’aprovació del present contracte, 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 els documents comptables annexos d’autorització i disposició de la
despesa per a fer front a la contractació durant el període de Gener a Desembre de
l’exercici del 2018, per import total de 15.096,77 euros, IVA inclòs, i distribuït entre les
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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ent
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació despesa pel 2018 del contracte de manteniment, connexió a una
Central Receptora i gestió d'incidències de les diferents centrals d'alarma
antiintrusisme als diferents equipaments i edificis municipals (Expedient
2731/2016)

següents aplicacions pressupostàries: 1404.1512.21200; 1604.4312.21200;
1004.3231.21200;
0704.3321.21200;
0704.3331.21200;
0804.2319.21200;
0504.3422.21200; 0904.2317.21200; 1404.1511.22701, amb el compromís d’abonar
les partides 0804.2319.21200 i 1404.1511.22701 per vinculació, així com dotar els
pressupostos municipals dels exercicis successius amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front a la contractació.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2730/2016, relatiu a prestació del servei de manteniment
normatiu, correctiu i preventiu dels aparells elevadors, muntacàrregues i escales
mecàniques instal·lats als equipaments municipals i a la via pública del municipi de
Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data del 10 de Març del 2017, es va aprovar
l'expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, diversos criteris
d'adjudicació, dels contractes de serveis de prestació del servei de manteniment
normatiu, correctiu i preventiu dels aparells elevadors i muntacàrregues (LOT 1) i
d’escales mecàniques (LOT 2) instal·lats als equipaments municipals i a la via
pública del municipi de Badia del Vallès de Badia del Vallès, amb pressuposts de
licitació respectius per a cada lot de 19.200 i 15.800 euros, sense IVA.
2. En data del 02 de Juny del 2017, es va aprovar en Junta de Govern Local el
procediment de contractació i la resolució adoptada per la Mesa de Contractació en
la sessió de data del 17 de Maig del 2017, a on s’acordava adjudicar a la empresa
ORONA Sociedad Cooperativa, els contractes de serveis següents:
a) de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels aparells elevadors i
muntacàrregues instal·lats als equipaments municipals del municipi de Badia del
Vallès, per un import anual de 7.224,00 euros, sense IVA.
b) de manteniment normatiu, correctiu i preventiu de les escales mecàniques
instal·lades a la via pública del municipi de Badia del Vallès, per l’import total anual
de 11.400,00 euros, sense IVA.
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
als articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, vigent al moment
de l’aprovació del contracte.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació de la despesa corresponent a l’any 2018 del contracte de prestació
del servei de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dels aparells
elevadors, muntacàrregues i escales mecàniques(Expedient 2730/2016)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Designar com a responsable del contracte a Antonio Núñez Rodríguez,
enginyer municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic vigent al moment de l’aprovació del present contracte, i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018,
de 23 de Gener.

Aprovació ajuts d'urgència social març 2018 (Expedient 760/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 760/2018, relatiu a 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 nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos
perles professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.
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.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon. Designar com a responsable dels contractes a Antonio Núñez Rodríguez,
enginyer municipal de l’ajuntament de Badia del Vallès.
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Primer. Aprovar els documents comptables annexos de disposició de la despesa per
a fer front a la contractació durant el període de Gener a Desembre de l’exercici de
2018 pels imports totals de: 7.224,00 €, amb un IVA de 1.517,04 € (LOT 1), amb
distribució i càrrec a les partides 1404.1512.21200, 1604.4312.21200,
1004.3231.21200, 1404.1533.22799 i 0504.3421.21200; i de 11.400 euros, amb un
IVA de 2.394,00 euros (LOT2), amb càrrec a la partida 1404.1531.22799.
Acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la
contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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:

Comunicació prèvia d'activitat (clínica dental) (Expedient 1824/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1824/2015, relatiu a la Comunicació d’Obertura d’Activitat de
Clínica Dental (Plaça Major s/n, local 144)
II. Relació de Fets
1. En data 29 de Juliol de 2015 el senyor Raúl Guillén García va presentar una
sol·licitud, amb núm. de registre d’entrada 2015-E-RC-5.645 demanant permís
d’obertura d’activitat per al muntatge d’una clínica dental, i adjuntant els documents
que s’acompanyen a l’expedient, per tal de resoldre-ho.
2. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per
l’enginyer municipal en data del 2 de Març 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.
3. Segons l’acta inicial d’inspecció i control realitzada a l’establiment, per part de
l’enginyer municipal en data del 22 de Febrer del 2018, amb resultat FAVORABLE, a
on es verifica que les instal·lacions s’ajusten al projecte arquitectònic, elèctric i
d’instal·lacions, afegint la documentació que mancava per lliurar en data del 2 de
Març del 2018, i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-1.753.
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
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.

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

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 3.635,30€.
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Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 3.635,30€ segons es detalla a la relació adjunta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment a la Comunicació prèvia d’Obertura d’Activitat de Clínica
Dental ubicada a la plaça Major de l’Ajuntament s/n (local comercial núm. 144), a
nom de CLÍNICA DENTAL GUILLÉN.

Aprovació canvi de titularitat llicència d'activitat local 18, C/ Oporto 13
(Expedient 2717/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2717/2016, relatiu al canvi de titularitat de l’activitat comercial del
local comercial núm. 18 ubicat al carrer Porto, núm. 13 (BAR)
II. Relació de Fets
1. En data 4 de novembre de 2016 el senyor LIWEI QIU va presentar una sol·licitud,
amb núm. de registre d’entrada 2016-E-RC-8215 demanant canvi de titularitat de la
llicència d’activitat (BAR) del local comercial núm. 18 ubicat al carrer Porto, núm. 13
de Badia del Vallès i adjuntant els documents que s’acompanyen a l’expedient, per
tal de resoldre-ho.
2. En data 24 de novembre de 2017 s'emet acta de control inicial comprovant
deficiències i requerint a l'interessat perquè les esmeni en el menor temps possible.
Altrament, al tractar-se d’un establiment de comercialització d’aliments es demana al
titular que completi les dades dels formularis referents a la sol·licitud d’inscripció al
registre sanitari municipal.
3. En data 7 de febrer de 2018 , i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-987, es rep
una instància del Sr. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GODOY, en representació del Sr.
LIWEI QIU, presentant la documentació requerida així com la sol·licitud d’inscripció al
Registre Sanitari Municipal d’establiments de comercialització de productes
alimentaris, juntament amb la Memòria per a la inscripció en registre sanitari
municipal d’establiments de comercialització d’aliments

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

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

Quart. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.
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Tercer. Requerir al senyor Raúl Guillén García, la taxa corresponent per l’obertura
d’activitat de import 1.075,15 € ( mil setanta-cinc euros amb quinze cèntims). La
present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present
acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal 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 1.3 Activitats incloses a l’Annex III de la Llei
20/2009: 1.075,15 €.

4. Un cop verificada la documentació, i segons l’informe realitzat per l’enginyer
municipal en data del 9 de març de 2018, s’informa FAVORABLEMENT respecte de
Canvi de titularitat de la llicència d’activitat del local 18 per a funcionar com a BAR i
amb la denominació comercial BAR ANTONIO.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de la llicència d’activitat (BAR) del
local comercial núm. 18 ubicat al carrer Porto, núm. 13 de Badia del Valles a favor
del senyor LIWEI QIU
Segon. Aprovar la liquidació segons l’Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment
de la resolució favorable del canvi de titularitat de l’activitat, núm. 15, article 6 quota
tributària, apartat 3, Activitats incloses a la Llei 16/2015, i que es trobin afectades pel
Decret 112/2010, del 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, sots apartat 1 Bars-Restaurants: 1.278,66 €.
Segons l’article 6 de la mateixa Ordenança, apartat 8, Registre Sanitari municipal
d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1, Tramitació inscripció al
registre sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació: 116,25 €.
Segons s’indica al final de l’article 6, en cas de canvi de titularitat, s’aplicarà un
coeficient reductor del 50%.
Tercer. Requerir al senyor Liwei Qiu , la taxa corresponent per canvi de titularitat de
l’activitat per import de 697’46 € ( sis-cents noranta-set euros amb quaranta-sis
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.
Cinquè. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.

Comunicació prèvia d'activitat econòmica de baix risc (Expedient 297/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

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.
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III. Fonaments de dret
1. Segons la Llei 16/2015 de Simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. 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.

Unanimitat/Assentiment

3. Un cop verificada la documentació lliurada, i segons l’informe realitzat per
l’enginyer municipal en data del 6 de Març 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.Segons la Llei 16/2015 de Simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar compliment a la Comunicació prèvia d’Obertura d’Activitat per una
botiga de peces de recanvi per a l’automòbil, a l’avinguda Cantàbric, núm. 39 (local
25) a nom de AUTORECABVIS BADIA S.L.
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 €.
Tercer. Requerir al senyor Pedro García Ruiz, en representació de l’empresa
AUTORECANVIS BADIA SL, la taxa corresponent per l’obertura d’activitat incloses a
l’Annex I de la Llei 16/2015, subjectes a declaració responsable de import 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.

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

Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

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 que es
considera INNÒCUA i subjectes a declaració responsable.
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II. Relació de Fets
1. En data 3 de febrer de 2017 la senyora Clara Isabel Jiménez Berruete en
representació del Sr. Pedro García Ruiz va presentar una sol·licitud, amb núm. de
registre d’entrada 2017-E-RC-857 demanant permís d’obertura d’activitat per una
botiga de peces de recanvi per a l’automòbil, i adjuntant els documents que
s’acompanyen a l’expedient, per tal de resoldre-ho.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 297/2017, relatiu a la Comunicació d’Obertura d’Activitat d’una
botiga de peces de recanvi per a l’automòbil a l’avinguda Cantàbric, núm. 39 (local
25).

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Número : 2018-0009 Data : 26/03/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

