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JUNTA DE GOVERN LOCAL 45/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 31  DE DESEMBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 31 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’alcalde accidental 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària accidental, senyora Rosa Caballero del Castillo, 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 17 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 
8.100,93 €, de la relació núm. 42/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 279.315,00 €,  de la relació núm. 77/2012. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 158.581,67 €,  de la relació núm. 78/2012. 
 
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures de 
Sorea) per un import de 35.260,27 €,  de la relació núm. 74/2012. 
 
Cinquè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Gas Natural) per un import de 4.198,55 €,  de la relació núm. 75/2012. 
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3. SUBSANACIÓ ERROR MATERIAL CONTRACTE LOCAL 104 

 

Vist l’acord de data 14 de novembre de 2011 per el qual es va aprovar el traspàs del local 
comercial núm. 144 situat a la plaça Major s/n (l-5) a favor de l’empresa Viajes Iberia SA, per 
desenvolupar l’activitat de “Agència de Viatges”  
 
Vist que en el contracte d’arrendament signat en data 1 de desembre de dos mil onze, en la 
seva clàusula onzena es va produir un error material en quant al mes de referència per a 
l’actualització de la renda segons la variació percentual experimentada per l’IPC anual, posant 
el mes de febrer en lloc de posar el mes d’octubre. 
 
Vist que en data 21 de novembre de 2012, l’empresa “Viajes Iberia SA” al rebre l’actualització 
de la renta amb el mes d’octubre, va expressar la seva disconformitat, fent al·lusió al mes de 
referència indicat en el contracte i desprès de les negociacions mantingudes amb Viajes Iberia 
SA.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acordar la rectificació de l’error material  produït a la clàusula onzena del  contracte 
d’arrendament signat en data 1 de desembre de dos mil onze amb l’empres Viajes Iberia SA, 
referent al mes de referència per l’actualització de la renta segons la variació percentual de 
l’IPC anual, fixant   el mes de novembre, com a mes de referència, en lloc del mes de febrer, 
com figura al contracte.  
 
Segon.- Modificar la redacció de l’esmentada clàusula onzena del  contracte d’arrendament del 
local que és va signat en data 1 de desembre de 2011 i  procedir a la  rectificació de les dades 
que consten les bases de dades dels locals comercials .  

 
Tercer.- Atès que la regularització de la renta, en quant a l’actualització per aquest any, 
inicialment s’ha efectuat amb l’IPC corresponent del mes d’octubre i que es veu reflectit en el 
rebut corresponent al mes de desembre, s’aprova l’actualització definitiva per la diferència amb 
l’IPC de  novembre i que es reflexarà en el rebut corresponent a gener de 2013.   

 
Tercer.- Notificar als interessats i  a l’àrea d’economia. 
 
 
4. PROCÉS SANCIONADOR 0008/2012 
 
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 14/05/2012 pel qual es var incoar l’expedient 
sancionador núm.0008/2012. 
 
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 de novembre de 2012, en 
el que es proposa l’arxiu d’aquesta denúncia per considerar que l’actuació del sr. Rubio no 
potser objecte de cap tipus de sanció. 
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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 . Deixar sense efecte la denúncia i donar arxiu a aquest expedient, per considerar que 
l’actuació del sr. Rubio no potser objecte de cap tipus de sanció.  
 
Segon . Donar trasllat del present Acord  a la persona afectada en aquest expedient. 
 
 
5. SUBVENCIONS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE BADIA DEL VALLÈS 2012 
 
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 23 de juliol de 2012, va aprovar les bases 
d’atorgament de subvencions per al 2012 les quals recullen també els criteris de valoració. 
 
Vistes les sol·licituds i els projectes presentats al registre de l’Ajuntament per part de les 
entitats i associacions de Badia del Vallès. 
 
Vista l’acta de la comissió encarregada d’estudiar i valorar els projectes presentats. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir subvencions a les entitats i associacions de Badia del Vallès segons la relació 
annexa que forma part d’aquesta proposta. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables DO que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta. 
 
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord als diferents serveis afectats de les Àrees d’Acció 
Social i Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
 
6. SUBVENCIONS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ DE BADIA DEL 

VALLÈS 2010 
 
Vistes les sol·licituds i els projectes presentats al registre de l’Ajuntament per part de les 
entitats i associacions de Badia del Vallès, pels imports que a continuació es relacionen: 
 

- Vinculos Ahimsa per el projecte: “Ayuda y Promoción Socio Educativo de niños y 
adolescentes en riesgo” : 4.000,00€ 

- Fundació Privada Oreneta del Vallès per el projecte:“Badia amb Boudjdour-Dajla”: 
2.000,00€ 

 
Vista l’acta de la comissió encarregada d’estudiar i valorar els projectes presentats. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Concedir subvencions a les entitats i associacions de Cooperació de Badia del Vallès 
segons la relació que segueix: 
 

- Vinculos Ahimsa per el projecte: “Ayuda y Promoción Socio Educativo de niños y 
adolescentes en riesgo” : 4.000,00€ 

- Fundació Privada Oreneta del Vallès per el projecte:“Badia amb Boudjdour-Dajla”: 
2.000,00€ 

-  
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Segon.- Aprovar els documents comptables DO que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta, amb càrrec a la partida 0703.2510.48908 del pressupost vigent. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord als interessats. 
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
7. REINTEGRAMENT DESPESES DIPUTACIÓ DE BARCELONA PELS PROCEDIMENTS 

D’EXECUCIÓ 50/2012 I ORDINARI 1076/08 (Costes Alberto Pascual) 
 
 
Vist els Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 17/09/2007 pel qual es va 
atorgar assistència jurídica a sol·licitud d’aquest Ajuntament en el procediment ordinari 
1076/2008 seguit a instancies del senyor Alberto Pascual Alvarez. 
 
Vist el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 16/12/2011 pel qual es va 
atorgar assistència jurídica a sol·licitud d’aquest Ajuntament en el Procediment d’Execució de 
títols judicials 50/2012, dimanant del procediment ordinari 1076/2008. 
 
Vist l’acord sisè d’ambdós Decrets de la Diputació, relatiu al cobrament de costes judicials, 
segons el qual l’acceptació del Decret suposa reconèixer a la Diputació de Barcelona la 
titularitat del crèdit que, en el seu cas, es derivi en aquest procediment de la imposició de 
costes a la part contraria. 
 
Atès que l’Ajuntament ha ingressat els imports de les costes recaigudes en els procediments 
Ordinari 1076/08 i el dimanant del mateix d’Execució de Títols judicials 50/2012, que es van 
imposar a la part contraria (Sr. Alberto Pascual). 
 
Vista la sol·licitud de diputació de Barcelona de 21.11.2012 per la qual demana el 
rescabalament de 1.180 euros en concepte de despeses suportades per la diputació en 
concepte d’honoraris de lletrat , d’acord amb l’apartat quart del Decret de 16/11/2012 
de la Diputació (procediment d’Execució de títols judicials 50/2012). 
 
Vista la sol·licitud de la Diputació de Barcelona d’11 de desembre de 2012, per la que demana 
el rescabalament de 2.297,57 euros, corresponents a la part proporcional de les costes 
aprovades envers les despeses suportades per la Diputació en concepte d’honoraris de lletrat, 
d’acord amb  el Decret de 17.09.2007 de la Diputació de Barcelona (procediment ordinari 
1076/2008). 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar el reintegrament a la Diputació de Barcelona de la part proporcional  de les 
costes aprovades envers les despeses suportades per la Diputació en concepte d’honoraris de 
lletrat, per import de 2.297,57 Euros corresponents al Procediment ordinari 1076/08, i   
1.180 Euros corresponents al Procediment d’execució de títols judicials 50/2012 dimanant de 
l’anterior, seguit a instancies del senyor Alberto Pascual Alvarez. 
 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona, Area de Presidència, 
Direcció de Serveis Jurídics. 
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
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8. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DESEMBRE 2012 
 
 
Vist el compte de la gestió tributària recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant el mes de desembre de 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 de Badia del Vallès. 
 
Atès que ha estat verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Atès que s’ha comprovat l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària, s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 132 del mes de desembre segons 
annex. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables annexos segons conveni amb Sorea de data 6 de 
maig de 1996. 
 
 
9. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES DE DESEMBRE DE 

2012 
 
Vist el compte de la gestió tributària 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 desembre de 2012. 
  
Atès que ha estat verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Atès que s’ha comprovat l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària, 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 de les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1212 corresponent al mes de desembre 
de 2012 segons annex. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores. 
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Vist i plau 
L’alcalde accidental, 
 
 


