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JUNTA DE GOVERN LOCAL 43/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10  DE DESEMBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 10 de desembre 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 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 3 de desembre 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 
1.934,38 €, de la relació núm. 40/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 41.895,71 €,  de la relació núm. 70/2012. 

 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Sorea) per un import de 33.472,92 €,  de la relació núm. 71/2012. 
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Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures de 
Gas Natural SUR i Gas Natural Servicios) per un import de 9.517,75 €,  de la relació núm. 
72/2012. 
 
 
3. PROCÈS SANCIONADOR 0015/2012  
 
Atès el Decret d’alcaldia núm.568/09 de 1 de juliol de 2009 en el qual l’alcalde va resoldre 
delegar a la Junta de Govern Local, l’atribució de sancionar les faltes de desobediència a 
l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que s’hagi delegat a un altre 
òrgan. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 03/09/2012 pel qual es var incoar l’expedient 
sancionador n’um.0015/2012. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
 
Atès la proposta de resolució formulada per l’instructor, de data 15 d’octubre de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 90 Euros.(noranta ), a Rubén Torres García. 
 
Vist el que disposa l’article 8 de l’ordenança Municipal de Convivència i ús de la via pública 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procés Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 
de gener sobre finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer . Imposar al Sr. Rubén Torres García, per la infracció administrativa, segons l’article 8 
de l’ordenança municipal de convivència i ús de la via pública, una sanció de 90 
Euros,(noranta), atès allò manifestat a la proposta de resolució.  
 
Segon .Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 90 Euros.  
 
Tercer . Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a la 
persona afectada en aquest expedient. 
 
 
4. CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ PER A PERSONES EN 

RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT DE PINTURA VIÀRIA, JARDINERIA I NETEJA 
DE DIVERSES ZONES DE BADIA DEL VALLÈS, MITJANÇANT L’EXECUCIÓ 
PROGRAMA FORMATIU  

 
 
Vista la proposta del servei de data 15 de novembre, on s’explicita que aquest Ajuntament durà 
a terme un pla d’ocupació per a persones amb risc d'exclusió social en l’àmbit de jardineria, 
pintura viària i neteja, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   
 
Vist que la proposta acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar la formació de les 
persones participants en aquest pla a través d’una contractació, el preu de la qual ascendeix a 
la quantitat de 17.999,00 € 
 
Vistos els  informes d’Intervenció i secretària. 
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De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes de sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Dur a terme la prestació de la formació dels participants en el pla d’ocupació de millora 
de la pintura viària, jardineria i neteja de diverses zones de Badia del Vallès, mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista Fundació Tallers Catalunya, per un import 
de 17.999,00 euros. 
 
Segon. Aprovar la despesa de 17.999,00 euros corresponent a la prestació esmentada amb 
càrrec a la partida 1303.2413.22706 del pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.  
 
 
5. CONTRACTACIÓ PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ, PROMOCIÓ, 

SEGUIMENT I INTERMEDIACIÓ EN L'EXECUCIÓ D'UN PLA D'OCUPACIÓ PER 
PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

 
 
Vista la proposta del servei de data 15 de novembre, on s’explicita que aquest Ajuntament durà 
a terme un pla d’ocupació per a persones amb risc d'exclusió social en l’àmbit de jardineria, 
pintura viària i neteja, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   
 
Vist que la proposta acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar la prestació dels 
serveis d’orientació, promoció, seguiment i intermediació per l'execució d’aquest pla, el preu de 
la qual ascendeix a la quantitat de 15.756,00 € i 3.308,84€ d’IVA. 
 
Vistos els informes d’Intervenció i secretària. 
 
De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes de sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Dur a terme la contractació de la prestació dels serveis d’orientació, promoció, 
seguiment i intermediació per l'execució d’un pla ocupacional, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista Fundació Tallers Catalunya, per un import de 15.756,00 € 
i 3.308,84€ d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa de 15.756,00 € i 3.308,84€ d’IVA corresponent a la prestació dels 
d’orientació, promoció, seguiment i intermediació per l'execució d'un pla d'ocupació per 
persones amb risc d'exclusió social serveis de orientació promoció, intermediació i provisió de 
materials necessaris per l'execució d'un pla d'ocupació per persones amb risc d'exclusió social, 
amb càrrec a la partida 1303.2413.22706 del pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.  
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
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6. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES DE NOVEMBRE DE 

2012 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de novembre de 2012.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1211 corresponent al  mes de novembre   
2012 segons annex. 
 
 
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE NOVEMBRE DE 2012 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes de novembre  2012 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 131 del mes de novembre,  segons 
annex.  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 6 
de maig de 1996.                         
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Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i vint minuts. 
  
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


