JUNTA DE GOVERN LOCAL 35/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2012

Badia del Vallès, 15 d’octubre 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 8 d’octubre 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 797,68
€, de la relació núm. 33/2012.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 77.774,89 €, de la relació núm. 59/2012.
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures
de Gas Natural Servicios, SDG, S.A.) per un import de 302,58 €, de la relació núm. 60/2012.
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures de
Endesa Energia XXI, S.L. per un import de 107.689,75 €, de la relació núm. 58/2012
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3. CESSIÓ LOCAL NÚM. 120 A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA
Vist que la regidoria de Comerç vol regularitzar la situació dels impagaments dels lloguers dels
locals comercials.
Atesa la sol·licitud presentada en data 17 d’abril de 2012 pel Sr. Rafael Arjona Gámez amb DNI
24128832 S, arrendatari del local comercial núm. 120 ubicat al carrer Menorca núm. 8,
mitjançant la qual vol rescindir el contracte d’arrendament i cedir el local a l’ajuntament.
Vist que el deute d’aquest local comercial ascendeix a 2.548’99€ (dos mil cinc-cents quarantavuit euros amb noranta-nou cèntims) i que la fiança és de 450’00€ (quatre-cents cinquanta
euros), a data 30 d’abril de 2012.
Atès que està en fase d’estudi la proposta per fraccionar el pagament del deute dels lloguers.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal.
Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica i Comerç.
S’acorda:
Primer.- Acceptar la cessió del local comercial i rescindir el contracte d’arrendament amb data
d’efecte 30 d’abril de 2012.
Segon.- Notificar al Sr. Rafael Arjona Gámez, l’import total del deute que ascendeix a
2.548’99€ (dos mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims), el qual pot liquidar
a la tresoreria municipal mitjançant taló conformat o ingrés en efectiu, així com transferència
bancària al compte de l’ajuntament 2107-0930-77-3065357520.
Tercer.- En el cas d’acollir-se a l’opció de fraccionament, deixar pendent de resolució fins que
s’aprovi la proposta en fase d’estudi.
Quart.- Notificar la resolució d’aquest acord a les parts interessades així com a
d’economia, i a l’ORGT.

l’àrea

4. REVISIÓ PREUS CESPA
Vist que en data 1 de juny de 2009 es va signar contracte administratiu pel servei de recollida
de residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del mercat municipal amb l’empresa
adjudicatària CESPA SA.
Vist el escrit presentat per l’empresa CESPA SA concessionària del servei de recollida de
residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del mercat municipal, en data 17 de juliol
de 2011, núm. registre 2010/4349, on demana la revisió de preus del contracte.
Vist l’article 10.5 del contracte administratiu vigent, “la revisió de preus es subjectarà a
l’aplicació de l’IGPC, índex general de preus al consum a nivell estatal. La revisió de preus s’ha
d’efectuar amb l’IGPC sobre el total de l’oferta adjudicada a excepció de l’import de les
amortitzacions i despeses financeres”.
Vist que l’IPC corresponent des del juny del 2012 a maig de 2013 és 1,90 %.
Vist l’informe emès per la tècnica de medi ambient municipal
Atès que s’aporta la documentació necessària.
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Tenint en compte que aquest canvi de titularitat es conforme a les disposicions del contracte
regulador de la concessió subscrit amb data 31 d’octubre de 2011, i comprovada la
documentació presentada per la Sra. Olga Pérez Navarro.
S’acorda:
Primer.- Acordar l’aplicació de l’increment de 1,9 % en concepte de revisió de preus en las
factures del servei de recollida de residus de les diferents fraccions, neteja viària i neteja del
mercat municipal, a partir de juny de 2012, d’acord amb l’article 10.5 del contracte administratiu
vigent.
Segon.- Aprovar el document comptable per l’import de 14.935,32 euros a càrrec de la partida
pressupostaria 1204-1631-22701
Tercer . Notificar aquest acord a les persones interessades i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

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

5. PERLLONGAMENT PERMANENCIA SERVEI ACTIU DE LA FUNCIONÀRIA BELEN
PASTOR
Atès la sol·licitud de la senyora Belén Pastor Zoyo, de data 5 de juliol de 2012 i número de
registre 2012/4089, en la que sol·licita passar a situació de perllongament de la permanència
en el servei actiu, en aquest Ajuntament amb efectes de 23 de setembre i fins a 23 de
setembre de 2014.
Vist el que disposen els articles 67.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic segons redacció
donada per l’article 11 del Reial Decret Llei 20/2012 i punt 7 de la Circular 11/2012, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques,m l’article 38.3 del Decret Legislatiu 1/1997, segons
redacció donada per l’article 96 de la Llei 54/2012 i 25 de bases d’execució del pressupost
municipal.
Vist els informes de la responsable del servei de benestar social i de la directora de recursos
humans.
S’acorda:
Primer. Declarar a la senyora Belén Pastor Zoyo, en situació de perllongament de permanència
en el servei actiu amb efectes de 23 de setembre de 2012 i fins a data 23 de setembre de
2013.
Segon. La situació administrativa que es reconeix serà revisada en data 23 de setembre de
2013.
Tercer. La situació de perllongament de permanència en el servei actiu durarà mentre es
mantinguin les condicions per a la seva concessió segons els requisits establerts a l’article 38.3
del Decret Legislatiu 1/1997, per les que es podrà resoldre la finalització del perllongament
autoritzat.
Quart. Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la interessada, al Comitè Empresa i a les seccions
sindicals.
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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 onze hores i quaranta minuts.

Vist i plau
L’alcaldessa,
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