ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 D'ABRIL DE 2015
expte. 1071/2015)
Badia del Vallès, 28 d'abril de 2015

Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 06/05/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

La Corporació està assistida pel secretari accidental Miguel Sánchez Laguna, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acta de la sessió anterior
Documents comptables (expte. 1068/2015)
ORGT multes mes de març 2015 (expte. 1054/2015)
Gestió ORGT mes de gener 2015 (expte. 1056/2015)
Gestió ORGT mes de febrer 2015 (expte. 1059/2015)
Gestió ORGT mes de març 2015 (expte. 1060/2015)
Acceptació programa complementari de garantía de cohesió social Diputació de
Barcelona (expte. 987/2015)
8. 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
21 d'abril de 2015.
2.

DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1068/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 22 d’abril de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals
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Hi concorren els regidors següents:

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 06/05/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

JUNTA DE GOVERN LOCAL 15/2015

gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 5.603,47 €, segons es detalla a la relació núm. 13/2015, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 63.088,47 €, segons es detalla a
la relació núm. 23/2015, adjunta.
3. ORGT MULTES MES DE MARÇ 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1054/2015, relatiu a ORGT MULTES MES MARÇ 2015
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió 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 març de 2015.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT 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 dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’ Interventor accidental.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del
text refós de la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de
març.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan.
Per tot això, s'acorda:

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

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

Primer. Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 0315 corresponent al mes de
març de 2015 segons annex.
4. GESTIÓ ORGT MES DE GENER 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1056/2015, relatiu a GESTIÓ ORGT MES GENER 2015.

indeguts

i

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor acctal.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0115 gener, .segons annex.
Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de
data de 06 de maig de 1996.
5. GESTIÓ ORGT MES DE FEBRER 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1059/2015, relatiu a GESTIÓ ORGT MES FEBRER 2015.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de març 2015 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 Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de març 2015 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 Badia del Vallès.

la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor acctal.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0215 febrer, .segons annex.
Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de
data de 06 de maig de 1996.Badia del Vallès, document signat electrònicament.

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de març 2015 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 Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1060/2015, relatiu a GESTIÓ ORGT MES MARÇ 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6. GESTIÓ ORGT MES DE MARÇ 2015

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0315 març, .segons annex.
Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de
data de 6 de maig de 1996.
7. ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE COHESIÓ
SOCIAL DIPUTACIÓ
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 987/2015, relatiu al Programa complementari de garantia de
cohesió social.
II. Relació de Fets
1. La Diputació de Barcelona, en data 23 de març de 2015, en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, ha resolt aprovar el Programa Complementari de
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Vist l’informe de l’Interventor accidental.

Garantia de Cohesió Social amb la finalitat de garantir la cohesió social, la prestació
adequada dels serveis socials, la promoció de la reinserció social de les persones i
donar resposta a situacions de risc d'exclusió social, en especial les agreujades a
conseqüència de la crisi econòmica actual.
2. El municipi de Badia del Vallès continua patint greument les conseqüències de la
crisi econòmica i que un percentatge important de la població precisa del suport de
serveis socials per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
S'acorda:
Primer. Acceptar la subvenció del Programa Complementari de Garantia de Cohesió
Social per l'exercici 2015, per import de 70.840'68 euros (setanta mil vuit-cents
quaranta euros amb seixanta-vuit cèntims).

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

III. Fonament de dret
1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a
93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Regim Local de Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos
legal, que estableixen la competència de les diputacions provincials per a l’assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en consonància amb els
preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En data 20 d’abril de 2015 s’ha emès informe favorable dels serveis tècnics del
serveis de Benestar Social municipal respecte del Programa Complementari de
Garantia de Cohesió Social que correspon a Badia del Vallès, amb indicació dels seu
àmbit material i la quantia total de 70.840'68 euros (setanta mil vuit-cents quaranta
euros amb seixanta-vuit cèntims).

8. ACCEPTACIÓ DIBA SUBVENCIÓ VENTADES
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 439/2015, relatiu a l'acceptació subvenció concessió directa per
cobrir despeses ocasionades per fenòmens metrològics de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
1. El passat 9 de desembre de 2014, el Vallès Occidental va patir fortes ventades que
van ocasionar al municipi de Badia del Vallès, greus desperfectes en via pública i
equipaments.
2. En data 16 de febrer de 2015, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona subvenció
per cobrir les despeses extraordinàries ocasionades per fenòmens metrològics
ocorreguts en els mesos de novembre i desembre de 2014, en el marc del Protocol
d'accions de suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o
d'urgència.
3.En data 8 d'abril de 2015, el President de la Diputació de Barcelona, adopta
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Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’acorda:

resolució 2687/2015, on aprova l'atorgament de subvenció dinerària amb caràcter
extraordinari per poder fer front a les despeses derivades de la reparació dels danys i
desperfectes i manteniment dels serveis municipals provocats per dites ventades, per
un import de 32,075,71 euros com a valoració de desperfectes a l'espai públic pel
municipi de Badia del Vallès, import concedit corresponent a despesa inversora. I
aprova el règim aplicable a les subvencions derivades d'aquestes reparacions.
III. Fonaments de dret

Primer. Acceptar les ajudes incloses en la subvenció concessió directa per cobrir
despeses ocasionades per fenòmens metrològics de la Diputació de Barcelona, per un
import de 32.075,71 euros, destinat a l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Segon. Acceptar el termes del règim aprovat segons decret 2687/2015, de 8 d'abril de
2015, del President de la Diputació de Barcelona, que regulen la subvenció dinerària
per restablit estat d'equipaments i infraestructures municipals per efecte dels fenòmens
metrològics ocorreguts en els mesos de novembre i desembre de 2014
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores, el qual, com a
secretària municipal, en dono fe.

Nombre : 2015-0016 Data : 06/05/2015

S'acorda:
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2on. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'alcaldia de data 22 de juny de 2011, ( D 507/2011).
Per tot això,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. D’acord amb l’article 4t, de les bases aprovades per Resolució del President de la
Diputació de Barcelona amb data 8 d'abril de 2015 (ref. 2687/2015) en relació a la
subvenció concessió directa per cobrir despeses ocasionades per fenòmens
metrològics de la Diputació de Barcelona.

