Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/40

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de novembre / 2021

Durada

Des de les 10:45 fins a les 10:55 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

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 que va tenir lloc el dia 27 d'octubre de
2021.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0041 Data: 10/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/11/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 10/11/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovar l’ampliació de la activitat comercial del local núm. 88 ubicat al carrer La Manxa,
núm. 1 (Expedient 3746/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Quart. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui
tenircontrets amb l’ajuntament cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord
ia l’abonament de la prima addicional de dues mensualitats en un període no superior a
10dies. No obstant, els arrendataris estan obligades a tramitació de la corresponen
modificacióde la llicència d’activitat dins el termini màxim de dos mesos. Si per
circumstànciesimputables als arrendataris, aquestes no obtinguessin la llicència meritada,
l'Ajuntamentpodrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de
cap mena.
Cinquè. Facultar a l’alcaldessa perquè formalitzi amb als arrendataris el corresponentannex al
contracte d’arrendament i que formaran part d’aquest expedient.
Sisè. Notificar el present acord a les persones interessades, a l’ Àrea d’Entorn Urbà i Dret ala
Ciutat respecte a l’obtenció de la llicència d’activitat i a l’Àrea d’Economia.

Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa de la parada núm. 100 del mercat
ambulant (Expedient 2839/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la venda no
sedentària al lloc de venda número 100 del mercat , sol·licitada pel senyor José Manuel
Miranda Castro, en favor del seu germà, senyor Jesús Miranda Castro amb efectes del 31
d’octubre de 2021 segons el règim i les condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: Roba interior - Tèxtil
c) Metres: 5 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts per
les reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i, als serveis que es
disposin per a la seva venda així com les previstes en el Reglament regulador de la venda no
sedentària de Badia del Vallès (BOP 27/08/2013).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de la parada del mercat de venda no
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Tercer. Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti el
corresponent rebut de dues mensualitats a nom de EINES VALLES SM pel concepte
expressat en el punt segon.
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Segon. Requerir a EINES VALLÈS SM a la liquidació de dues mensualitats de la renda vigent
a fons perdut en concepte de prima addicional ,d’acord a allò que s’indica en el contracte
d’arrendament signat amb aquesta administració en data 1 de desembre de 2020al punt 1,
paràgraf 3è de les Condicions del Contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Autoritzar l’ampliació de l’activitat en concepte de magatzem, exposició i venda del
local comercial número 88, amb efectes de data 1 de novembre de 2021 en les condicions que
s’especifiquen al contracte d’arrendament.

sedentària núm. 100, segons es detalla a continuació:
Titular de l’Autorització
Administrativa
Jesús Miranda Castro

Període

Import

Del 1 de novembre al 31 de
desembre de 2021 (ambdós
inclosos)

90,00€

Tercer. Retornar les obligacions reconegudes al Sr. José Manuel Miranda Castro per import de
90 euros, corresponents al període liquidat de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2021.

OBJECTE TRIBUTARI: taxa ocupació mercat setmanal
EXERCICI: 2021
IMPORT BAIXA PARCIAL: 90,00€
Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Sisè. Notificar aquest acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió Tributària, a
la tresoreria municipal i a l’encarregat del mercat.

Aprovar la despesa corresponent a la quota de participació del local comercial núm. 59
ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 22 (Expedient 396/2020)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
ladespesa amb càrrec a la partida 0302.4314.22699 del pressupost vigent per import de
centnoranta-sis euros amb seixanta-sis cèntims (196,66€) i corresponents als mesos
denovembre de 2018 fins a juny de 2019, ambdós inclosos en concepte de quotes
ordinàriescom a propietaris del local ubicat a l’avinguda Burgos, 22.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de cent noranta-sis euros
ambseixanta-sis cèntims (196,66€) i corresponents als mesos de novembre de 2018 fins a
junyde 2019, ambdós inclosos en concepte de quotes ordinàries com a propietaris del
localubicat a l’avinguda Burgos, 22 i al número de compte ES41 0182 35 7817 0200350722.
Tercer. Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm.22 i
a la senyora Ana Maria Marco Ferrer, com a administrador de la finca.

Aprovar la justificació del Fons de prestació "Activitats culturals del cicle festiu"
(Expedient 3650/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Número: 2021-0041 Data: 10/11/2021

CÀRREC VALOR: 02458678/0000000036

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart: Reconèixer el dret de la devolució parcial de la liquidació amb clau de cobrament :

Primer. Aprovar la presentació de la justificació del Fons de Prestació “Activitats culturals del
cicle festiu” a la Diputació de Barcelona, amb un import de 2.305,00 euros.
Segon. Presentar els formularis de justificació de despeses C4-001-21 i la justificació tècnica
C4-022-21,a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).
Tercer. Notificar a la Diputació de Barcelona.

Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a regular la concessió d’una subvenció per
import de 58.350,00 (cinquanta-vuit mil tres-cents cinquanta euros) a favor de l’ajuntament de
Badia del Vallès per desenvolupar el projecte «Unitat de gestió de prestacions i de suport en la
tramitació electrònica» en el marc del Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia
de proximitat i la coproducció de serveis – Pla ApropAMB, amb l'objecte i finalitats públiques
expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Aprovar la signatura del conveni regulador de la concessió de la concessió d’una
subvenció a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per al projecte FEM COMERÇ,
FEM BARRI, en el marc del pla metropolità de suport a la cohesió social (Expedient
316/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la signatura del conveni regulador de la concessió de la concessió
d’unasubvenció a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per al projecte FEM COMERÇ,
FEMBARRI, en el marc del pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de
proximitati la coproducció de serveis -Pla ApropAMB- a desenvolupar fins a la data màxima del
30 dejuny de 2022 i per un import total de 40.000 euros.
Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aprovar la Convocatòria curs Zeladora o Zelador Hospitalari (Expedient 3892/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la convocatòria d’accés al curs de Zeladora o Zelador Hospitalari.
Segon. Publicar en el taulell d’anuncis.

Aprovar i presentar la justificació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya pel desenvolupament del Programa Treball i Formació convocatòria 2020
(Expedient 3265/2021)
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovar el Conveni interadministratiu entre l'AMB i l'Ajuntament per la concessió d'una
subvenció per desenvolupar el projecte Unitat de gestió de prestacions i de suport de la
tramitació electrònica (Expedient 3780/2021)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar i presentar la justificació de la subvenció atorgada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya pel desenvolupament del Programa Treball i Formació
CONVOCÀTORIA 2020”, per un import total de 43.552,71 euros
Segon. Notificar la present Resolució a l’organisme competent a través de la plataforma
EACAT.
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