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JUNTA DE GOVERN LOCAL 42/2014 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 
2014 

Badia del Vallès, 2 de desembre de 2014 

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 pel Tinent 
d’alcaldessa primer senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 

 

Hi concorren els regidors següents: 

Montserrat Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero 

Excusa la seva assistència la alcaldessa Eva Menor Cantador i la senyora Raquel 
Gracia Peral. 

La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que 
dóna fe de l’acte. 

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, 
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el 
següent ordre del dia: 

 

1. Acta de la sessió anterior 

2. Documents comptables (Expte. 1169/2014) 

3. Conveni entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'Associació de la Llar d'Avis de Badia del 
Vallès (Expte. 1030/2014) 

4. Aprovació calendari del Mercat Municipal per a l'any 2014 (expte. 1044/2014) 

5. Aprovació despeses gestió ajuts urgència social (Expte. 1141/2014) 

6. Aprovació delimitació de la zona d'especial interès de Badia del Vallès (expte. 1109/2014) 

7. Temes d'urgència 

 

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 
25 de novembre de 2014. 
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2.      DOCUMENTS COMPTABLES 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1169/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables. 

 

II. Relació de Fets 

En data 26 de novembre de 2014 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i 
comptabilització provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents 
serveis municipals gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.    

 

III. Fonaments de dret 

1r. D’acord amb els articles: 

 

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

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 reguladora de les hisendes locals. 

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents. 

 

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import 
total de 41.843,67 €, segons es detalla a la relació núm. 39/2014, adjunta. 

 

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 203.396,42  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 79/2014, adjunta. 

 

3. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I L'ASSOCIACIÓ DE 
LA LLAR D'AVIS DE BADIA DEL VALLÈS 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1030/2014  relatiu a CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA 
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DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DE LA LLAR D’AVIS DE BADIA DEL VALLÈS 

 

II. Relació de Fets 

En atenció a la concurrència de voluntats, d’aquest ajuntament per afavorir el benestar 
social de la gent gran a través de la promoció d’activitats i serveis adreçats a aquest 
col·lectiu, i de l’Associació Llar d’Avis de continuar desenvolupant i gestionant, de la 
manera més adequada i amb l’assessorament dels serveis municipals de benestar 
social, els recursos i serveis que venen prestant dins els seus objectius i finalitats 
socials. 

 

D’acord amb allò previst al article 66, apartat 3r, lletres k) i n) del DL 2/2003, de 28 
d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i de 
conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2011. 

 

S'acorda: 

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i 
l’Associació de la Llar d’Avis per l’any 2014, que com annex s’incorpora. 

 

Segon. Aprovar el document comptable que s’adjunta, per import de 3.000 € (tres mil 
euros) amb càrrec a la partida de despeses del pressupost actual 0803.2319.48901. 

 

Tercer. Notificar l’acord a l’Associació de la Llar d’Avis.  

 

4. APROVACIÓ CALENDARI DEL MERCAT MUNICIPAL PER A L'ANY 2014 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1044/2014, relatiu a l’aprovació del calendari de dies d’obertura i 
festes laborals per a l’any 2015 del Mercat Municipal. 

 

II. Relació de Fets 

 

1. En data 14 d'abril de 2014 es va publica l’ordre EMO/133/2014, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015. 

 

2. En data 30 d'octubre de 2014 segons acord de Ple es aprovar  les dues festes locals 
de Badia pel proper any 2015 fixant-se  pels dies  14 d'abril (Dia de la Independència) i 
1 de juny (Segona Pasqua).  
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III. Fonaments de dret 

 

1r. Vist que desprès de les consultats realitzades per aquest departament als 
representats del  concessionaris del mercat, mitjançant proposta de calendari 
comercial per a l'any 2015 i havent arribat a un consens respecte al dies d'obertura i 
de festes laborals.  

2n.Vist l’informe  del responsable del Mercat i de la Tècnica del departament de 
Promoció Econòmica i Comerç. 

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any 2015, 
segons el quadra que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 

 

Segon- Exposar el calendari pel 2015, en el taulell d’anuncis del Mercat Municipal 
perquè s’assabentin tots els concessionaris del Mercat i fer-los arribar un a cadascun 
dels titulars de les concessions. 

 

Tercer-Notificar aquest acord al Responsable del Mercat i a la Junta de Concessionaris 
del Mercat, així com a la Policia Local i al departament d’Urbanisme i Medi ambient 
quant a la previsió del servei de recollida de residus del Mercat per als dies que no 
siguin laborals i que no estigui contractat aquest servei.  

 

5. APROVACIÓ DESPESES GESTIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1141/2014, relatiu a  AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL DESEMBRE  
2014. 

 

II. Relació de Fets 

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals 
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els 
efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social  

 

Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2014, amb dotació 
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pressupostària a l’aplicació 0803.2301.48000 del pressupost vigent.  

 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.  

 

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 D. LEG. 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 i l’art. 19 i següents 
de les Bases d’execució del pressupost.  

 

S'acorda: 

 

Únic: Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 18.000,00 €, per atendre les 
obligacions, corresponents al mes de desembre de 2014, derivades de l’atorgament 
d’ajuts d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

6. APROVACIÓ DELIMITACIÓ ZONA D'ESPECIAL INTERÈS DE BADIA DEL VALLÈS 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1109/2014, relatiu a la delimitació de la Zona d'especial interès de 
Badia del Vallès 

  

II. Relació de Fets 

1. Vista l'aprovació de les Bases reguladores d’aportacions per a actuacions 
municipals de millora urbana i la seva convocatòria, per acord del Consell Metropolità 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de data 17 de juny de 2014, on es proposa un 
Programa de Rehabilitació d'Edificis i Millora de Barris dins del territori Metropolità, i la 
necessitat de delimitar una zona d'especial interès municipal per a potenciar la 
rehabilitació del parc d'habitatges i espais públics. 

 

2. Atenent que el municipi de Badia del Vallès, forma part dels municipis beneficiaris de 
l'aportació econòmica per a la millora urbana, tal i com s'especifica en el punt 2 de les 
bases reguladores de la subvenció, i cal que delimiti la zona d'especial interès 
municipal. 

 

3. Vista la memòria i plànol de delimitació proposada pels serveis tècnics d'urbanisme i 
medi ambient i atenent a  l'informe emès per la coordinadora d'urbanisme i medi 
ambient. 

 

III. Fonaments de dret 
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1r. D’acord amb els articles, 4, 5, 6, 7 i 8 d'aquestes bases, on es defineix la possibilitat 
i característiques per a poder delimitar una zona d'especial interès municipal per 
actuacions de millora i rehabilitació d'espais públics i habitatges, que podran gaudir de 
beneficis en quant a la quantia a rebre en concepte de subvenció.  

  

2n.Segons l'article 8 d'aquestes bases, cal que l'ajuntament es comprometi a realitzar 
algunes accions per tal d'optar als beneficis que suposa aquesta subvenció. 

  

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret 507/2011, 
de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar la delimitació de la zona d'especial interès municipal de Badia del 
Vallès segons la memòria i plànol que s'adjunta, per actuacions de millora i 
rehabilitació d'espais públics i habitatges  

 

Segon. L'Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a: 

 ·        Realitzar actuacions de renovació i millora de l'espai públic o 
 d'equipaments, on s'ha sol·licitat subvenció per a la “ Renovació de l'enllumenat 
 públic de l'avinguda Eivissa i carrer Menorca de Badia del Vallès” 

 ·         Presentació del Programa de Rehabilitació d'Edificis, on l’Ajuntament ha 
enviat personalitzat a cada comunitat informació sobre l'Ajuda, costos i 
procediment. 

 ·         L'ajuntament assumirà els projecte i/o direccions d'obres de rehabilitació, 
designant a l'arquitecta i l'arquitecta tècnica municipal per aquestes tasques. 

 ·         L'Ajuntament, dintre de la modificació de les OOFF pel 2015 ha recollit la 
bonificació/exempció de les taxes i impostos de les  llicències d'obres que es 
tramiten en relació a les obres subvencionades per l'Àrea Metropolitana, dintre del 
Programa de Rehabilitació d'edificis i Millora de Barris.  

 

Tercer. Notificar el present acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

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

següents acords: 

 

7. CONTRACTE MENOR PEL SUBMNINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT NADALENC 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 1149/2014, relatiu a la contractació del subministrament i instal·lació 
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de l'enllumenat nadalenc. 

  

II. Relació de Fets 

1. Per informe dels serveis gestor de via pública, transports i manteniment, de data 
26/11/2014, s’acredita la necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de 
contractació en atenció al tradicional guarniment dels principals carrers i avingudes del 
municipi de Badia del Vallès durant les festes de Nadal. 

 

2. Igualment l'informe del servei disposa les condicions tècniques d'aquesta 
contractació.  

  

 III. Fonaments de dret 

1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la 
Intervenció municipals. 

  

2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

   

Per tot això, s’acorda: 

   

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de subministrament i instal·lació de 
l'enllumenat nadalenc, amb BLACHERE ILUMINACIÓN. INGENIERÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN, S.L. 

 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: 

a)   Objecte: Subministrament i instal·lació de l'enllumenat nadalenc. 

b)   Vigència: Data d’inici, 06/12/14, data de finalització i desmuntatge 08/01/2015.  

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 17.285,00 €  i 3.629,85 €   

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: les previstes legalment. 

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista: les prescripcions tècniques 
recollides a l'informe tècnic del servei. 

f)   Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot 
allò no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de 
legislació i normativa de desenvolupament. 

  

Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i imports assenyalats, amb càrrec a la partida 1404.1651.22799 del 
pressupost vigent. 
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Quart. Notificar el present acord a BLACHERE ILUMINACIÓN. INGENIERÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN, S.L. i donar compte als serveis 
econòmics municipals. 

 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 12 hores i quinze minuts, el qual, 
com a secretària municipal, en dono fe. 

 


