JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/2012
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE FEBRER DE 2012
Badia del Vallès, 27 de febrer 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 Tinenta d’alcaldessa tercera, 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 20 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
51.966,58 €, de la relació núm. 05/2012
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 85.932,42 €, de la relació núm. 07/2012.
3. LLICÈNCIA D’OBRES 2012/001
Atès el Decret d’alcaldia 507 del passat 22 de juny de 2011, en el qual l’alcaldessa va resoldre
delegar-me l'atribució d'atorgar llicències d’obres i aprovar-ne la liquidació corresponent.
Atesa la sol·licitud presentada pel sr. Antonio Cabeza Martín, amb data 20 de gener de 2012,
en la qual demana llicència d’obres 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.
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S’acorda:
Primer. Concedir llicència urbanística al sr. Antonio Cabeza Martín, per a la realització de les
obres que sol·licita, expedient núm. 2012/001, consistents en Reforma interior d’habitatge amb
afectació estructural dins edifici plurifamiliar, situat a C/ Menorca, 6,11è lletra C, de Badia del
Vallès i quedant subjectes a l’aportació dels següents documents
- Nomenament del constructor. Visat pel Gremi de Contractistes o bé aportar còpia de la
declaració de l’impost d’Activitats Econòmiques del Contractista, d’àmbit local, provincial o
estatal i una còpia de la pòlissa subscrita de responsabilitat Civil.
- Les fotografies de la urbanització, estat de serveis i façana.
- Abans de l’inici de l’obres haurà de lliurà el imprès de comunicació d’inici d’obres adjunt.
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, art. 6è 1.1. per un import de 63,70 euros, i
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5,
art. 7è 3: per un import de 190,50 euros.
Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva aquest acord;
així com una còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da.
Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència adopten els següents acords:
4. LIQUIDACIONS TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
D’AUTO – TAXI 2010-2011-2012
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per l’atorgament de
llicències i autoritzacions d’auto-taxi, tarifa número 2, referent a l’ús i explotació anual de les
esmentades llicències.
Atès el que disposen els articles 20 i següents del RD 2/2004, de 5 de març que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del Dleg 2/2003, de 28 d’abril, text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
S’acorda:
Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per ús i explotació de la llicència d’auto-taxi als
concessionaris de les mateixes, corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 segons relació
annexa, que s’adjunta i forma part d’aquest acord, i que comença per Huertas Jáuregui, Oscar i
acaba per Morales Redondo, Juan Antonio.
Segon. Comptabilitzar els drets reconeguts, per import total de 1.600,02 euros, a la partida
9999.31101 del pressupost vigent.
Tercer. Notificar aquest acord i les liquidacions corresponents als interessats.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les dotze hores i quinze minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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