JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 18 DE JUNY DE 2012

Badia del Vallès, 18 de juny 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 Jiménez Molina
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 11 de juny 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
152.567,86 €, de la relació núm. 21/2012.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 278.256,55 €, de la relació núm. 34/2012.

3. APROVACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES ENDESA DISTRIBUCION
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
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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:
Únic. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un import
de 81.531,96 €, de la relació núm. 33/2012, (factures Endesa Distribución Eléctrica, S.L.).

4. ANUL·LACIÓ ICIO LLICÈNCIA D’OBRES 2012/001
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Cabeza Martín, amb data 26 de d’abril de 2012,
en la qual demana l’anulació de las taxes i ICIO de la llicència d’obres núm. 2012/001 per a dur
a terme una reforma interior amb afectació estructural de l’habitatge ubicat al c. De Menorca 6,
11è C, de Badia del Vallès.
Atès l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme.
S’acorda:
Primer.- Deixar sense efecte l’import de lCIO corresponents a la llicència urbanística d’obres
núm. 2012/001, atorgada a nom del sr .Antonio Cabeza Martín, per a la realització de les obres
consistents en Reforma interior d’habitatge amb afectació estructural dins edifici plurifamiliar,
situat a C/ Menorca, 6,11è lletra C, de Badia del Vallès, per haver comprovat que l’obra no ha
estat iniciada.
Segon.- Tindrà que satisfer la quantitat de 63,70 euros corresponents a la taxa segons
l’aplicació OF14, art. 6è 1.1. per no procedir la devolució en aplicació de OF14, art. 1è i 2on.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da i ORGT

5. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VIDUS I VÍDUES DE BADIA DEL VALLÈS
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promoure activitats i serveis que contribueixin a satisfer
les necessitats de la seva població, en especial els col.lectius en situació de risc social.
Atès que l’Associació de Vidus i Vídues desenvolupa sessions de Psitoteràpia individualitzada
dirigida al col·lectiu de persones vídues de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació de Vidus i Vídues de Badia
per remunerar un professional que imparteixi sessions de psicoteràpia individualitzada amb
l’objectiu de promocionar el benestar social de les persones vídues del municipi.
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que comporta
el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una contraprestació
econòmica a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès de 2.000,00 Euros (dos mil
Euros), amb càrrec a la partida de despeses 0803 2319 48903 del pressupost actual.
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Tercer.- Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 2.000 Euros (dos mil
Euros) i que forma part d’aquest acord.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Vidus i Vídues de Badia del Vallès

6. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS SOCIALS DE BADIA DEL VALLÈS
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promocionar l’envelliment actiu de la gent gran del
municipi, per afavorir el manteniment de l’autonomia en aquesta etapa de la vida.
Atès que l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès desenvolupa des de fa 13 anys
l’activitat de gimnàstica passiva dirigida al col·lectiu de gent gran de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris Socials de
Badia per a la realització de l’activitat de gimnàstica passiva, per al col·lectiu de gent gran de
Badia del Vallès, amb l’objectiu de promocionar activitats d’envelliment actiu amb caràcter
preventiu.
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que comporta
el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una contraprestació
econòmica a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès de 5.100,00 Euros (Cinc mil
cent Euros), amb càrrec a la partida de despeses 0803. 2319.48902 del pressupost actual.
Tercer.- Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 5.100 Euros (Cinc mil
cent Euros) i que forma part d’aquest acord.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del
Vallès

7. APROVACIÓ LLISTA DE PREUS BAR LLAR DEL JUBILAT I PENSIONISTA
Vist el plec de clàusules econòmico-administratives pel que es va regir el concurs per
l’adjudicació, gestió i explotació del bar de la Llar del Jubilat/da i Pensionista de Badia del
Vallès, en el que s’estableix a la clàusula 17 que el concessionari ha d’aplicar els preus que
estiguin autoritzats per l’Ajuntament.
Vista la proposta elaborada per la tècnica del Servei tenint en compte l’IPC d’aquest any 2012
que s’adjunta, elaborada per l’adjudicatari del bar i amb la conformitat de la tècnica del Servei.
Vist l’informe tècnic que s’adjunta i forma part d’aquest expedient.
S’acorda:
Primer. Aprovar la llista de preus pel bar de la Llar del Jubilat/da i Pensionista de Badia que
s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari del bar i a la Junta de la Llar del Jubilat i
Pensionista.

8. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD CONTRACTACIÓ D’UNA DISCO MÒBIL
PER LA REVETLLA DE SANT JOAN 2012 (JUNTA GOVERN DE 11.06.2012)
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Vist l’acord de Junta de Govern d’11 de juny de 2012 segons el qual es va adjudicar a Castellet
Espectacle S.L.U. la contractació d’una disco mòbil per a la revetlla de Sant Joan per import de
1.800 euros, IVA inclòs, i es va aprovar document comptable per aquest mateix import.
Atès que es va produir un error material en el preu de la contractació, ja que l’import correcte es
de 1.800 Euros i 324 euros d’IVA.
S’acorda:
Primer.- Rectificar l’error material de l’acord de Junta de Govern de 11 de juny de 2012 (acord
primer), i per tant, adjudicar a Castellet Espectacle S.L. U. la contractació d’una disco mòbil per
la revetlla de Sant Joan per import de 1.800 euros i 324 euros d’IVA amb càrrec a la partida
07/03 3381 22607 del pressupost actual, segons informe tècnic adjunt i de conformitat amb el
que disposen els articles 111 i 138 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat per RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
Segon.- Rectificar igualment l’error material de l’acord de Junta de Govern de 11 de juny de
2012 (acord segon) i aprovar per tant, document comptable AD que s’adjunta per import de
1.800 euros i 324 euros d’IVA, per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació
anterior.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les dotze hores i deu minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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