JUNTA DE GOVERN LOCAL 08/2012
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 5 DE MARÇ DE 2012
Badia del Vallès, 5 de març de 2012
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimenez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 de febrer de
2012.
2. DOCUMENTS COMPTABLES
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 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 que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
11.195,80 €, de la relació núm. 06/2012
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 97.941,26 €, de la relació núm. 09/2012.
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC
INTERURBÀ D’1 ZONA
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 21 de gener de 2011, en
la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió dels
carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona.
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació
requerida, i un cop valorades.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part del
present acord.
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S’acorda:
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona,
a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord.
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, tarifa 6
carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total
de 130 €, que corresponen als carnets emesos del número 478-489 i 491
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural
4. BAIXA CAMBRA DE CARN NÚM. 4 (8)
Atès la instància presentada per la Sra. Guadalupe Mendoza Delgado, amb DNI núm.
46643960 Y, com concessionària de les parades del mercat núm. 45-50 destinades a l’activitat
de “Polleria”, en data 28 de febrer de 2012 i registre d’entrada núm. 1021 sol·licitant la baixa
de la cambra de carn núm. 4 (8) de 4’397 m3 de superfície i amb data del 29 de febrer de
2012.
Vist l’informa per part de la direcció del mercat.
S’acorda:
Primer.- Donar de baixa de la cambra de carn núm. 4 (8) en el padró, amb una superfície
4’397 m3 i que consta a nom de la Sra. Guadalupe Mendoza Delgado amb DNI núm.
46643960 Y i amb efectes del 29 de febrer de 2012.
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb
l’ajuntament,
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, al responsable del mercat i a
l’ORGT
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les onze hores i cinquanta-cinc minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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