Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/24

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

15 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:14 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

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

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

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
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/07/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 22/07/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

lloc el dia 8 de juliol de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2576/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r 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

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 15.184,46 € euros de la
següent relació: O/2020/169.

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

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.

Codi Validació: 4F4YXS4LWPXRRH6YH5HYRQC97 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 18

II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2576/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 15.023,52 euros de la següent relació: núm. P/2020/178.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 256/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancaries
d’impagats dels comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancaries
relacionades amb els impagats del padró fiscal d’esports, el de lloguers dels locals comercials,
el de fraccionaments i el del pàrquing relatius al mes de maig de 2020.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 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.
4. Article 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.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al
BOP de data 9 de març de 2020
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació d’operacions de l’annex adjunt amb un import total de 3,80€ en concepte de despeses i
comissions bancaries d’impagats relatives al mes de maig de 2020.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la relació
d’operacions en fase P de l’annex adjunt amb un import total de 3,80€ en concepte de
despeses i comissions bancàries d’impagats relatives al mes de maig de 2020.
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Favorable
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Aprovació de despeses i comissions bancaries impagats maig 2020 (Expedient
256/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Justificació total de la subvenció de les Meses de concertació 2016-2019 de la Diputació
de Barcelona Vallès per finançar les despeses derivades de l’adequació aparcament
edifici d'usos mixtes edifici Costa Blava, s/n (Expedient 2222/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es comunica la finalització per canvi de destinació en data 09/08/2018, passant a utilitzar-se
pel seu ús final; l'adequació aparcament i elements comuns a edifici comercial al c/ Saragossa.
Meses de concertació 2016-2019.
Després de l’aprovació del nou ús de la subvenció:
1. Per informe del servei de Territori/Comerç de data 21/11/2018, s’acredità la necessitat de
contractar les obres de Millora de l'aparcament de l'edifici d'usos múltiples a l'av. Costa Blava
per a activar i dinamitzar l'eix comercial de l'av. Cantàbric, en atenció a que l’espai que
actualment és zona d’aparcament de l’edifici Antonio Machado sempre ha estat un espai públic
que ha servit per donar accés i aparcament a aquest edifici i a l’Edifici de usos Culturals del
municipi. Sempre ha estat un paviment de terra sense tractar. A dia d’avui es troba en un estat
precari donat que no té un sistema de drenatge d’aigües pluvials operatiu i que el paviment de
terra té una forma irregular que fa que quan plou s’ompli de bassals ja que l’aigua no drena. A
part dels problemes de drenatge de l’aigua, l’aparcament no té les places definides i l’espai
d’aparcament és desproporcionat. Es per aquest motiu que des del departament de Territori de
l’Ajuntament de Badia del Vallès es proposa la re-distribució de terres de l’espai i la
pavimentació en formigó de l’espai per generar pendents que evacuïn les aigües pluvials
portant-les a zones de drenatge formades per paviments semi-tous que
condueixin l’aigua al pou més proper.
2. Per acord de Junta de Govern de data 25/01/2019 es va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, a l'empara de l'article 159.6 de la
LCSP, i diversos criteris d’adjudicació d'aquests serveis, amb un pressupost de 41.936,33 €,
sense IVA.
3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data
07/04/2019, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa Yira y Ferre, S.L, per
considerar-la millor l'oferta presentada.
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data
21/03/2019.
III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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S’estima la sol·licitud en data 17/06/2016.
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II. Relació de Fets
En data 31 de Març de 2016, l’Ajuntament de Badia del Vallès presenta una sol·licitud per tal
que li sigui concedida una subvenció de 50.858,37 euros, de l’àmbit de manteniment i
reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2222/2020, justificació de l'adequació aparcament i elements comuns a
edifici comercial al c/ Saragossa. Meses de concertació 2016-2019.

1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la
Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).

6. Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS, així
com a l’article 4 de 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 (publicada al BOE núm. 299,
de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
7. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
8. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.3.i), del decret de la
Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació
de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels decrets de la
Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol
de 2019 i número 9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de 18 de
setembre de 2019, i de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona número
126/2019, de data 31 d’octubre de 2019
9. La subvenció atorgada es justifica mitjançant la presentació de la documentació requerida a
les bases de la mateixa.
10. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0188/2020, de data
10 de febrer de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

5. Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la
concessió, a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el
termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, així com la
compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
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4. Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió d’una
subvenció per concessió directa, ja que aquesta es troba consignada nominativament en el
Pressupost general de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst a
l’article 22.2 de la LGS.

Primer. Justificar les despeses corresponents a la certificació de les obres per a l’adequació
aparcament edifici d'usos mixtes amb activitat a desenvolupar en planta baixa a l'Avinguda
Costa Blava s/n per un import total de 50.858,37 euros, segons certificat de justificació de
subvencions per ens local, i acta de recepció de l‘obra de data del 4 d’Octubre del 2019, de
conformitat amb l’establert a les bases reguladores de la subvenció.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 1969/2020 relatiu a l’acceptació dels ajuts econòmics i tècnics atorgats per la
Diputació de Barcelona, dins del Catàleg de Serveis 2020.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, Catàleg 2020),
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/2020)
En data 10 de febrer de 2020, L’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar el Decret
2020/0185 on es sol·licitava un recurs tècnic en l’àmbit de joventut per al suport de la
elaboració de Plans i Protocols locals de prevenció del consum de drogues i l’ús problemàtic
de pantalles (C1-05-20)
En data 18 de juny de 2020 la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar Social de la Diputació de Barcelona ha aprovat el recurs d’actuacions de prevenció i
detecció d’addiccions en adolescents i joves amb Codi XGL 20/Y/282888, Núm. Registre PMT
2040010969
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
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Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals (Expedient 1969/2020)
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Tercer. Facultar a la interventora municipal perquè presenti les corresponents justificacions en
els termes i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de
l’ajut i la seva tramitació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Destinar 50.858,37 euros del cost de l’obra a càrrec de la subvenció de les Meses de
concertació 2016-2019 atorgada per la Presidència de la Diputació de Barcelona, destinada a
finançar l’adequació aparcament edifici d'usos mixtes amb activitat a desenvolupar en planta
baixa a l'Avinguda Costa Blava s/n, d’acord amb l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança
General de Subvencions.

Base de dades Nacional de Subvencions.
- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020/188 de 10 de
febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de la següent actuació:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2209//2020, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb
l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès, endavant AIGMB, en forma
de conveni, per a la gestió i dinamització de l’Auditori Municipal.
II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0705.3331.48901 amb un import de 7.000 euros per a l'atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’AIGMB, per a la gestió i dinamització de l’Auditori Municipal.
Vist que degut a la situació actual de crisi provocada per la Covid-19, l’Ajuntament de Badia
del Vallès ha estimat convenient la redistribució dels imports de les partides consignades
originàriament en el pressupost general.
Vist que aquesta redistribució afecta a la partida consignada per a la concessió de la
subvenció nominativa a favor de l’AIGMB que s'estableix en la total quantitat de 5.000 euros
per la gestió i dinamització de l'Auditori Municipal.
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.
Vist l'informe Tècnic del servei de Cultura, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
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 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
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Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’AIGMB (Expedient 2209/2020)
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Segon. La notificació de l’acceptació a la Diputació es farà mitjançant el model d’acceptació
C3-003-20 per a l’activitat finançada pel Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, a travès del
portal de tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Suport de la elaboració de Plans i Protocols locals de prevenció del consum de drogues i l’ús
problemàtic de pantalles (C1-05-20)

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.

PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’AIGMB per import de 5.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 0705. 3331.48901, per a la gestió i
dinamització de l’Auditori Municipal i formalitzar-la en el corresponent conveni, en el que es
detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant la
l’Alcaldia aquesta formalització.

Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació Llar del Jubilat/Casal d’Avis (Expedient 2090/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2090/2020, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb
l’Associació Llar del Jubilat/Casal d’avis, en forma de conveni.
II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0803.2319.48901 amb un import de 3.000 euros per a l'atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’Associació Llar del Jubilat/Casal d’avis, per fomentar activitats dirigides
especialment al col·lectiu de les persones Grans que acudeixen al Casal d’avis de Badia del
Vallès, amb l’objectiu de vetllar pel seu benestar.
Vist que degut a la situació actual de crisi provocada per la Covid-19, l’Ajuntament de Badia
del Vallès ha estimat convenient la redistribució dels imports de les partides consignades
originàriament en el pressupost general.
Vist que aquesta redistribució afecta a la partida consignada per a la concessió de la
subvenció nominativa a favor de l’ Associació Llar del Jubilat que s'estableix en la total
quantitat de 2.000 euros per la gestió i dinamització del Casal d’avis
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

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

Per tot això, s'acorda:
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- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer publicat al BOP de data 9 de març de 2020.

s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Vist l'informe Tècnic del servei de Gent Gran, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.

PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació Llar del Jubilat/Casal d’Avis per import de 2.000 euros, amb càrrec a l’aplicació
0803.2319.48901, per dinamitzar el casal d’Avis i promoure activitats de caire cultural, lúdic,
d’interessos específics de la població de Gent Gran de Badia del Vallès, amb l’objectiu de
millorar la seva qualitat de vida, i formalitzar-la en el corresponent conveni, en el que es
detallin les obligacions i compromisos del concessionari per a aplicar la subvenció i
justificar-la.
SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant en
l’Alcaldia aquesta formalització.

Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació de Vidus i Vídues (Expedient 1758/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1758/200, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb
l’Associació de Vidus i Vídues, en forma de conveni.

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

Per tot això, s'acorda:
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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.
- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació de Vidus i Vídues per import de 2.000 euros, amb càrrec a l’aplicació
0803.2319.48903, per fomentar activitats dirigides especialment al col·lectiu de vidus i vídues
de Badia del Vallès, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, i formalitzar-la en el
corresponent conveni, en el que es detallin les obligacions i compromisos del concessionari
per a aplicar la subvenció i justificar-la.
SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant en
l’Alcaldia aquesta formalització.

Contracte menor de Serveis de mediació i convivència a la piscina descoberta.
(Expedient 2192/2020)

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0803.2319.48903 amb un import de 2.000 euros per a l'atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’Associació de Vidus i Vídues, per fomentar activitats dirigides
especialment al col·lectiu de vidus i vídues de Badia del Vallès, amb l’objectiu de millorar la
seva qualitat de vida.
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.
Vist l'informe Tècnic del servei de Gent Gran, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2192/2020, relatiu al contracte menor de Serveis de Servei de mediació i
convivència a la piscina descoberta..
II. Relació de Fets

En els últims anys s’han produït greus problemes de convivència a la piscina de Badia
del Vallès que han ocasionat baralles i mal entesos entre els usuaris de la piscina
degut a la gran afluència de públic que acudeix a aquesta instal·lació municipal.
L’objectiu fonamental d’aquesta contractació és la millora de la convivència i la cohesió
social a la piscina d’estiu. A les ciutats, moltes vegades es produeixen dificultats,
diferències i malentesos entre les persones i els col·lectius. Sovint costa trobar
solucions. La mediació és una eina idònia que s’encarrega de fer de la dificultat i del
conflicte una oportunitat per avançar cap a l’acord i la millora de la convivència.
L’Ajuntament no disposa actualment d’aquest servei i resulta imprescindible per poder
fer front a la propera temporada d’estiu que comença el 29 de juny, es denota doncs,
una insuficiència de mitjans propis per realitzar el servei.
c) L’empresa que es proposa, Es Mediació, Gestió Integral de Conflictes, ha estat la
única consultada per l'eficàcia i excel·lent gestió de la temporada 2019 i per continuar
la dinàmica iniciada, que tan bon resultat ens ha donat l'any passat.
III. Fonaments de dret
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 en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2020/188 de 10 de febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de Servei de mediació i convivència a la piscina
descoberta., amb l'empresa Es Mediació, Gestió Integral de Conflictes.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Servei de mediació i convivència a la piscina descoberta., codi CPV
79422000-8.

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
Prevenció i gestió de conflictes a la piscina descoberta.
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a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Per informe del servei gestor d’Esports, de data 17/06/2020, s’acredita que:

b) Termini d’execució i vigència. 29 de juny fins al 31 d’agost de 2020.
c) Preu del contracte.11.557,53 euros nets, i l’IVA EXENT. segons estableix la llei
37/1992 de 28 de desembre, títol II, Article 20.1.8è. .
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, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions, de forma mensual 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

g) Responsable del contracte. Nicolás Maccio, Tècnic d’Esports
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per el
contracte menor de serveis de vigilància, amb càrrec a l'aplicació 0505 3422 22799 del
pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Contracte menor de serveis de vigilància nocturna i control d’accés a la piscina
municipal a la temporada d’estiu (Expedient 2140/2020)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2140/2020, relatiu al contracte menor de serveis de vigilància nocturna i
control d’accés a la piscina municipal a la temporada d’estiu.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d’esports de data 07 de juliol de 2020, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que
hagi estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
garantir l’entrada fraudulenta durant la nit a les instal·lacions esportives descobertes
municipals.
c) L’empresa que es proposa, Iman Seguridad SA , ha estat la única consultada ja que
l'efectivitat, el preu més baix i l'experiència en anteriors contractacions ens dóna la

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

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.

confiança d'apostar un any mes per aquesta empresa.
III. Fonaments de dret
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 en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. 2020/188 de 10 de febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
S'acorda:

c. Preu del contracte. 14.230,50 euros nets, i 2.988,40 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,
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 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. Obligacions essencials i règim jurídic. Aquestes es duran a terme de conformitat amb
allò disposat a la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada i d'acord amb la
proposta i pressupost presentat per l'empresa contractista en data 21 de maig del
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.
f. Responsable del contracte. Nicolás Maccio, Tècnic d’Esports
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per el
contracte menor de serveis de vigilància, amb càrrec a l'aplicació 0505 3422 22799 del
pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

a. Objecte. serveis de vigilància externa nocturna i control d’accés de les instal·lacions
esportives municipals per 64 dies i nits que dura la temporada d’estiu, amb codi CPV
79710000-4.
b. Termini d’execució i vigència. Temporada d’estiu, fins al 31 d’agost.
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de vigilància a la piscina municipal per la
temporada d’estiu amb l'empresa Iman Seguridad, S.A.

TEMES D'URGÈNCIA: Novació del contracte d’arrendament del local comercial número
40, ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 42 (Expedient 2503/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2. Aquesta petició es formulà dins del marc del Text refós del pla de dinamització
comercial de Badia del Vallès que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió
de data 27 de març de 2019.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
09/07/2020, i els informes de d’economia i secretaria general.
III. Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274
següents i concordants del Codi Civil.
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
188/2020 de 10 de febrer.

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

II. Relació de Fets
1. En data 6 de juliol de 2020, amb número de registre 2020-E-RC-2550 pel Sr. Jordi
Casamada Muntadas amb NIF 39022573Z en representació de Forn Can Jaume SL en
relació al local comercial núm. 40, mitjançant la qual sol·licita la novació del contracte
d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 40, ubicat a l’avinguda
Burgos, núm. 42, destinat a l’activitat comercial de “Fleca”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2503/2020, relatiu al procediment de novació del contracte
d’arrendament del local comercial número 40, ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 42 de
Badia del Vallès.

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l’arrendatari del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del
marc del Text refós del pla de dinamització comercial de Badia del Vallès aprovat per
l’Ajuntament, amb efectes de data 1 de gener de 2020 i amb les obligacions bàsiques,
objecte de novació, següents:
- Renda mensual (sense IVA): 336,54 euros
- Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General
dels preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
- Durada del contracte: fins a 31 de desembre de 2029 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima de 31 de desembre de 2034)
Segon. Requerir a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual
desplegarà eficàcia plena i efectes.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, la tresoreria municipal i l’Àrea
d’Economia de l’Ajuntament.

Ajuntament de Badia del Vallès
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S’ACORDA

TEMES D'URGÈNCIA: Traspàs del local comercial núm. 19, situat al carrer Porto, núm.
15. (Expedient 2385/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. A la vista que els efectes produïts per la COVID19 paralitzaven els tràmits administratius i
que per tant no es podia realitzar la inspecció tècnica del local, l’esmentada inspecció es va
realitzar en data 23 de juny de 2020.
4. En data 29 de juny de 2020 mitjançant instància 2020-E-RC-3081 la Sra. Saray Moreno
adjunta el contracte entre parts per impulsar el traspàs del local comercial. I en data 30 de juny
de 2020 mitjançant instància número 2020-E-RE-2448 sol·licita formalment el traspàs del local
per un import de 1.500 euros.
III. Fonaments de dret
1. Atès el darrer informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de
data 27 de maig de 2020, no consten obligacions i deutes pendents amb l’ajuntament per part
d’aquest arrendatari.
2n. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 23 de juny de 2020
en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
3r. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de P. Econòmica i Comerç de data 3 de juliol
de 2020.
4t. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 188/2020 de 10
de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
S'ACORDA
Primer. Autoritzar a la senyora Saray Moreno Sopesen, el traspàs del local comercial núm. 19
ubicat al carrer Porto, núm. 15 a favor de l’empresa BHALOT BROS SL i per desenvolupar
l’activitat “Supermercat” segons les condicions contractuals que s’indiquen en el contracte

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

2. Posteriorment va demanar en dues ocasions la paralització de l’expedient de cessió del
local davant la possibilitat de traspassar-lo a un tercer, provocant que en data 5 de juny de
2020 el servei de promoció econòmica i comerç fes una diligència per demanar al servei
d’economia paralitzar l’emissió dels rebuts de lloguer per donar temps a continuar amb els
tràmits, atès que es preveia la cessió del local el 31 de maig de 2020.

Codi Validació: 4F4YXS4LWPXRRH6YH5HYRQC97 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 18

II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 1939/2020 de data
12 de març de 2020, la senyora Saray Moreno Sopesen com a arrendatària del local comercial
número 19, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament de l’esmentat local
ubicat al carrer de Porto, núm. 15 i amb efectes del 31 de maig de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2385/2020, relatiu al traspàs del local comercial núm. 19, situat al carrer
Porto, núm. 15 de Badia del Vallès.

d’arrendament signat amb aquest Ajuntament en data 1 de juliol de 2017. L’arrendatari sortint
haurà d’abonar la quantitat de 450,00€ en concepte de participació en el preu del traspàs
( corresponent al 30% d’acord amb la clàusula desena, segon paràgraf) i de 94,50€ en
concepte d’IVA.

Cinquè. 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.
Sisè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

TEMES D'URGÈNCIA: Traspàs del local comercial núm. 22, situat al carrer Porto, núm.
21. (Expedient 2238/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

. Identificació de l’expedient
Expedient número 2238/2020, relatiu al traspàs del local comercial núm. 22, situat al carrer
Porto, núm. 21 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1r. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 2020-E-RC-2878
de data 18 de juny de 2020, el senyor Zafar Mahmood com a arrendatari del local comercial
número 22, sol·licita el traspàs del local ubicat al carrer de Porto, núm. 21 i per desenvolupar la
mateixa activitat de “DONER-KEBAB”
2n. Segons Resolució d’Alcaldia de data 13 de juny de 2019 es va resoldre la formalització per
a l’adjudicació del local comercial d’acord amb el Plec de Condicions per a la subhasta de
locals comercial per adjudicació directa aprovat per la Junta de Govern Local en data 6 de
març de 2019 i dins del marc del Text Refós del Pla de dinamització comercial de Badia del
Vallès.
3è. Vist que en data 16 de juny de 2019 es va signar el contracte d’arrendament del local
comercial adaptat al text refós del Pla de Dinamització comercial de Badia del Vallès.

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia a la
Tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 400,40€ així com la garantia addicional pel
mateix import de 400,40€ i referent a aquest local comercial.
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Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquets Ajuntament les
quantitats esmentades tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci formalitzi el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb a les mesures del pla
d’acció per a la dinamització del comerç local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
novembre de 2018 pel període de fins al 01/01/2020 més 5 anys de pròrroga, amb un termini
de fins al 01/01/2025 data en la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada
formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves respectives
contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, l'arrendatari estarà
obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim de tres mesos. Si
per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada,
l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 409,64€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 409,64€ en concepte de
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.

L’arrendatari sortint haurà d’abonar la quantitat de 2.014’00€ en concepte de participació en el
preu de traspàs (corresponent a 10 mensualitats segons la clàusula dotzena paràgraf quart
del seu contracte d’adjudicació del local i 422,94€ en concepte de IVA.
Segon.- Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 402’80€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 402’80€ en concepte
d’obertura de negoci, no retornables.
Tercer.- Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades al
punt primer i segon d’aquest acord en aquets Ajuntament pel dos interessats, formalitzi amb el
nou arrendatari el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb les condicions
contractuals que van ser aprovades per resolució d’alcaldia en data 8 de juny de 2019 amb
l’anterior arrendatari i que es recullen amb el Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de
Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de març de 2019, amb una
validesa de fins al 30 de juny de 2029 més una pròrroga màxima de cinc anys més, a la qual
quedaria extingit a tot efecte legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest
desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el
mateix es signi. No obstant, l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i
activitat dins el termini màxim de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari,
aquest no obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Quart.- Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia a la
Tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 400,40€ al senyor Zafar Mahmood i referent a
aquest local comercial.
Cinquè.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 d’agost
de 2020.
Sisè.- 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
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Primer.- Autoritzar al senyor Zafar Mahmood, el traspàs del local comercial núm. 22 a favor
del senyor AHMED WAQAS i per desenvolupar l’activitat de “DONER-KEBAB” en les
condicions contractuals del Plec de Condicions per a la subhasta de locals comercial per
adjudicació directa aprovat per la Junta de Govern Local en data 6 de març de 2019 i dins del
marc del Text Refós del Pla de dinamització comercial de Badia del Vallès i que van servir de
base per a l’adjudicació d’aquest local.
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S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. Atès l’informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de data 19 de
juny de 2020, no consten obligacions i deutes pendents amb l’ajuntament per part d’aquest
arrendatari.
2n. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 2 de juliol de 2020
en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
3è. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de P. Econòmica i Comerç de data 3 de juliol
de 2020.
4t. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 188/2020 de 10
de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.

Setè.- Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

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

Número: 2020-0023 Data: 22/07/2020
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