Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/2

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

18 / de gener / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:50 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Moya Camarón:

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0002 Data : 29/01/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 29/01/2019
HASH: 6645a5b0a063e7ad7bd2f6b0119e42cf

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 29/01/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local del dia 11 de gener de 2019.

Aprovació Pla d'Acció Cultural (Expedient 3843/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

- Analitzar la realitat cultural de Badia del Vallès
- Identificar les principals fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats del municipi en matèria
cultural.
- Definir un marc estratègic que orienti les polítiques culturals del municipi per als propers
anys.
- Concretar una sèrie d’accions a realitzar per assolir els objectius definits en el plantejament
estratègic.
Aquest Pla serà publicat a la web del CERC, prèvia recepció i autorització de la publicació per
part de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
als regidors.
Per tot això, s'acorda:

Número : 2019-0002 Data : 29/01/2019

II. Relació de Fets
Arran l’informe del servei gestor de Promoció Cultural de l'àrea Presidència, on es detalla
l’elaboració per part de la Diputació de Barcelona del Pla d’Acció Cultural, amb la finalitat de:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:3843/2018, relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció Cultural

Segon. Aprovar la recepció i autorització de la publicació del Pla d’Acció Cultural a la web del
CERC de la Diputació de Barcelona, a travès del portal PMT.
Tercer. Notificar l’Acord a la Diputació de Barcelona, a travès del portal PMT

Aprovació 2n pagament subvenció nominativa FEC Jornades associatives 2018
(Expedient 2026/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2026/2018 relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa a favor de la
Federació d’Entitats Culturals per al desenvolupament de les Jornades Associatives 2018.
II. Relació de Fets
En data 14 de setembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
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Primer. Aprovar el Pla d’Acció Cultural elaborat per la Diputació de Barcelona.

aprovar la concessió de la subvenció per a les activitats derivades de l’organització de les
Jornades Associatives a favor de la Federació d’Entitats Culturals (FEC) per import de 2.000
euros.
Vists els pressupostos municipals prorrogats en els quals es consigna l'aplicació
0701.3341.48104 amb un import de 2.000 euros per a l'atorgament de la concessió de
subvenció nominativa a favor de la Federació d’Entitats Culturals.

Vist que al punt 3 del conveni, es recull, que l’import restant de la subvenció es farà efectiva en
el moment que l’entitat presenti les factures generades per les activitats realitzades, una
memòria de les activitats dutes a terme amb una valoració de les mateixes i la certificació
acreditativa d’haver realitzat la programació objecte del conveni.
Vist que la entitat ha presentat la justificació relativa a les despeses de l’activitat conveniada.
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 50% restant de la subvenció
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Vista la proposta de conveni, en la qual es recullen les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe de la tècnica municipal de Promoció Cultural de data 1 d’agost, on es recull la
finalitat d’aquesta col·laboració.

nominativa a favor de la Federació d’Entitats Culturals per a les despeses generades per a les
Jornades Associatives 2018, amb càrrec a la partida 0701.3341.48104 del pressupost
prorrogat.
Segon. Notificar el present acord als interessats.

Autorització canvi de titularitat del local 109.(Expedient 3842/2018).

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 10643/2018, el
senyor Jose Antonio Martínez Asensio, com arrendatari del local comercial núm. 109 ubicat a
l’avinguda Mediterrània, núm. 1 de Badia del Vallès on sol·licita el canvi de nom en el contracte
d’arrendament de persona física a persona jurídica per la constitució d’una societat limitada
anomenada “INSTALACIONES Y REHABILITACIONES FONTELGAS J.A.M.A SL.” amb NIF
NÚM. B67333674, domicili fiscal al carrer Gironès, núm. 10, 1r 1a, 08207 de Sabadell i per
continuar amb la mateixa activitat.
2. Vist que en el contracte d’arrendament signat amb data 1 de febrer de 2005 consta com a
titular únic el senyor José Antonio Martínez Asensio.
3.Vist que a la documentació presentada consta com administrador única a la societat
unipersonal el senyor José Antonio Martínez Asensio.
III. Fonaments de dret
1r. En data 3 de gener de 2019 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no
consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.
2n. Atès l’article 10, paràgraf 3è del contracte d’arrendament en el qual s’indica que, la
transformació de persona física a persona jurídica, no es considerarà traspàs ni cessió per part
de l’arrendatari i per tant, això no comporta cap modificació de les clàusules del contracte que
es va signar amb aquest Ajuntament en data 1 de febrer de 2005.
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. Autoritzar el canvi de titularitat del local comercial núm. 109, a favor de la societat
“INSTALACIONES Y REHABILITACIONES FONTELGAS J.A.M.A SL.” amb NIF NÚM.
B67333674, domicili fiscal al carrer Gironès, núm. 10, 1r 1a, 08207 de Sabadell i per continuar
amb la mateixa activitat.
Segon. Facultar a l’Alcaldessa perquè, formalitzi amb la nova empresa, el corresponent annex
al contracte d’arrendament
Tercer. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes les
obligacions que es derivin del contracte d’arrendament local comercial núm. 109, a favor de
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3842/2018, relatiu a la sol·licitud de canvi de persona física a persona
jurídica del local comercial núm. 109 ubicat a l‘avinguda Mediterrània, núm. 1.

Número : 2019-0002 Data : 29/01/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

“INSTALACIONES Y REHABILITACIONES FONTELGAS J.A.M.A SL.” amb NIF NÚM.
B67333674.L.”, amb NIF provisional B67201459, domicili fiscal al carrer Gironès, núm. 10, 1r
1a, 08207 de Sabadell i per continuar amb la mateixa activitat.
Quart. Notificar el present acord a les parts interessades, al departament d’Economia i a
L'ORGT.

I. Identificació de l’expedient
Expedient 2023/2018 relatiu a la Concessió de Subvenció directa a l’Associació d’Integrants de
Grups de Música de Badia del Vallès (AIGMB), per la gestió dels bucs d’assaig del Casal de
Joves.
II. Relació de Fets
En data 7 de setembre de 2018 es va aprovar per Junta de Govern Local, la concessió de
subvenció directa a l’Associació d’Integrants de Grups de Música de Badia del Vallès (AIGMB)
per import de 1.000 €, mitjançant l’aprovació d’un conveni.
L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3:
«L'Ajuntament de Badia del Vallès atorgarà a l'AIGMB una contraprestació econòmica que
s'estableix en la total quantitat de 1.000 € (MIL EUROS) per la gestió dels bucs d'assaig del
Casal de Joves.
Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a un
50 per cent de l’import total concedit, un cop signat el conveni, i que s’hagi acreditat que les
activitats corresponents als programes conveniats s’estan desenvolupant segons el que
s’havia previst.
Es procedirà al reconeixement i posterior pagament de l’import restant, en el moment que
l’entitat presenti la certificació acreditativa d’haver realitzat la programació objecte d’aquest
conveni, per l’import previst i dins el termini establert, i s’hagi rebut de l’entitat un dossier de
les actuacions i resultats obtinguts durant aquest període de conveni.»
III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació 2n pagament subvenció directa a AIGMB per la gestió dels bucs d'assaig del
Casal de Joves (Expedient 2023/2018)

i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- La resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.

Revocació parcial de la subvenció atorgada pel desenvolupament del projecte Pla de
suport al manteniment d'espais i equipaments públics i millora dels serveis a la
ciutadania (Expedient 35/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 35/2019, relatiu a la revocació parcial de la subvenció atorgada pel
desenvolupament del projecte Pla de suport al manteniment d'espais i equipaments públics i
millora dels serveis a la ciutadania.
II. Relació de Fets
1. En data 29 de gener de 2016 el Consell Metropolità, va acordar aprovar el Pla Metropolità
de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al
període 2016-2019, que incloïa les seves Bases i Directrius Reguladores.
2.Vist que per Decret núm. 2016-0871, de data 28 de novembre de 2016, des de l’Ajuntament
de Badia del Vallès, se sol·licita a l’Àrea Metropolitana de Barcelona una subvenció per un
import total de 198.180,00 €, pel desenvolupament del projecte: “Pla de suport al manteniment
d’espais i equipaments públics i millora dels serveis a la ciutadania”. La resta del cost, és a dir,
49.614,94 € de l’import total pressupostat, es preveia com aportació econòmica de
l’Ajuntament per al correcte desenvolupament del projecte.
3. En data 20 de desembre de 2016, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
va aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb una assignació econòmica
per un total de 198.180,00 € per al finançament del projecte.
4. Una vegada finalitzat el projecte “Pla de suport al manteniment d’espais i equipaments
públics i millora dels serveis a la ciutadania”, es va realitzar la justificació d’aquest, seguint les
indicacions recollides a la convocatòria.
5. En data 22 de juny de 2018, la Junta de Govern Local acorda aprovar la presentació de la
justificació tècnica i econòmica del Pla de suport al manteniment d’espais i equipaments
públics i millora dels serveis a la ciutadania”, per un import total de 242.748,52 €.
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Segon. Notificar als interessats.

Codi Validació: DGZYEC75JZK722DEWZRXC2NN7 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Primer. Aprovar i ordenar el pagament del 50% restant de l’import de 1.000€ (500€) amb
càrrec a la partida 0701.3341.48105, a l’Associació d’Integrants de Grups de Música de Badia
del Vallès (AIGMB), tal i com està estipulat en el conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

6. En data 9 d’octubre l’Ajuntament de Badia del Vallès rep una notificació de Decret on se
sol·licita el reintegrament de 6.239,65 €, corresponent a la quantia recaptada en excés per
l’Ajuntament del projecte “Pla de suport al manteniment d’espais i equipaments públics i millora
dels serveis a la ciutadania”.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases i directrius del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials
Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el reintegrament de 6.239,65 euros sol·licitat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, corresponent a la quantia recaptada en excés per l’Ajuntament, del projecte “Pla de
suport al manteniment d’espais i equipaments públics i millora dels serveis a la ciutadania”.
Segon. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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4t. 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.
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3er. D’acord amb el decret 2105-2018 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, emès a proposta
de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmica i del Servei de Gestió Econòmica de la
Direcció de Serveis Generals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.

