
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE JULIOL DE 2015

(expte. 1712/2015)

Badia del Vallès, 17 de juliol de 2015

La Junta de Govern Local, quan són les tretze hores, es reuneix, a la sala de sessions 
de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per l'alcaldessa Eva menor 
Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Montserrat Jiménez Molina

Josep Martínez Valencia.

Iván Sanz Pérez

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 (exp. 1704/2015)

3.     Modificació conveni “Kits de suport social Creu Roja” (exp. 1306/2015) 

4.     Conveni “Associació voluntaris i voluntàries socials” (exp. 1453/2015)

5.     Conveni  “Associació  de  vidus  i  vídues  de  Badia  del  Vallès”  (exp. 
1454/2015)

6.     Exempció plusvàlua 2015 Sr. Obidiu Bold (exp. 1486/2015)

7.     Aprovació projecte de pavimentació de l'aparcament situat a l'avinguda 
Mediterrània 9-21 (exp. 1706/2015)

8.     Acceptació subvenció programa de “Garantia juvenil Tic i Llengües” (exp. 
358/2015)

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

9.     Justificació econòmica i tècnica programa “Treball i formació PANP 2014” 
(exp. 532/2014)

10.  Aprovació compte gestió recaptatòria mes d'abril 2015 (exp. 1581/2015)

11.  Aprovació compte gestió recaptatòria mes de maig 2015 (exp. 1583/2015)

12.  Aprovació compte gestió recaptatòria mes de juny 2015 (exp. 1651/2015)

13.  Aprovació  compte  gestió  recaptatòria  multes  mes  de  juny  2015  (exp. 
1645/2015)

14.  Aprovació  compte  gestió  recaptatòria  multes  mes  de  maig  2015  (exp. 
1578/2015)

15.  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 
10 de juliol de 2015.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1704/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 13 de juliol de 2015 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.
20 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 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 9.213,19 €, segons es detalla a la 
relació núm. 88/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
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d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 38.045,18 €, segons es detalla a la 
relació núm. 87/2015, adjunta (Factures Endesa).

3. MODIFICACIÓ CONVENI “KITS DE SUPORT SOCIAL CREU ROJA”

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1306/2015, relatiu a Conveni kits de suport social Creu Roja

II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2015 va aprovar formalitzar el conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Oficina Local de Creu Roja a 
Sabadell per la distribució de kits de suport social.
La  Creu  Roja  a  Sabadell  ens  ha  traslladat  la  voluntat  de  modificar  les  dades 
d’identificació corresponents a Creu Roja i la clàusula 12, a petició dels seus serveis 
jurídics  centrals,  modificació  que  no  afecta  el  contingut  del  conveni  sinó  que  fa 
referència a les dades de l’entitat i al tractament de les dades personals dels usuaris.
Atès l’informe tècnic emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics

Per tot això, s'acorda:

Primer. Modificar el del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès 
i l’Oficina Local de Creu Roja a Sabadell, per la distribució de Kits de suport social, en 
els següents punts:

“...  De l’altra,  L’Oficina Local de Creu Roja a Sabadell,  representada pel  Sr.  Josep 
Masip Suets, amb DNI 39035691E., actuant en la seva qualitat President del Comité 
Local de la Cruz Roja Española a Sabadell, amb núm. de CIF Q 2866001 G, domicili 
social en el carrer Marqués de Comillas, 97 de Sabadell.”

Que passa a tenir el següent redactat:

“...De l’altra,  Sr.  Josep Masip Suets,  amb DNI 39035691-E y domicili  en Sabadell, 
carrer  Marqués  de  Comillas,  97  actuant  en  nom i  representació  de  CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, en qualitat de President del Comité Local de Sabadell d'aquesta institució 
(en endavant Creu Roja)”.

Pel que fa a la cláusula 12:

“  Dotzena.-   Les dades facilitades per l’Ajuntament, així com les recollides i tractades, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats pròpies de l’objecte del  
present conveni, així com qualsevol altra expressament autoritzada per l’òrgan 

competent de l’Ajuntament”.

La qual passa a ser redactada de la següent manera:

“  Dotzena.-   Per portar a terme la gestió de l’activitat, prèvia acceptació explícita de les 
persones derivades, Creu Roja enregistrarà les dades facilitades pels usuaris derivats 
de l’ajuntament en el seu fitxer “Intervención Social”, registrat a l’Agència Española de 
Protección de Datos amb número d’inscripció 2042040391 i  declarat  amb nivell  de 
seguretat “Alt”,  passant en aquest moment a ser Responsable del Fitxer a tots els 
efectes”.
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Segon. Aprovar el text consolidat incorporant les modificacions esmentades.

Tercer. Notificar el present acord a La Creu Roja a Sabadell.

4. CONVENI “ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES SOCIALS”

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1453/2015,  relatiu  a  Conveni  amb  l'Associació  Voluntaris  i 
Voluntàries Socials de Badia del Vallès

II. Relació de Fets
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 
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 € (cinc mil cent euros), amb càrrec a la partida de despeses 0803. 2319.48902 
del pressupost actual.

Tercer. Aprovar el document comptable per import total de 5.100 € (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 

5. CONVENI “ASSOCIACIÓ DE VIDUS I VÍDUES DE BADIA DEL VALLÈS”

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1454/2015, relatiu a CONVENI ASSOCIACIÓ DE VIDUS I VÍDUES 
DE BADIA DEL VALLES

II. Relació de Fets
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  Psicoteràpia 
individualitzada dirigida al col·lectiu de persones vídues de Badia del Vallès.
D’acord amb allò previst al pressupost municipal, el que es disposa a la Llei 381/2003, 
de  17  de  novembre,  general  de  subvencions;  i  de  conformitat  amb  les  facultats 
delegades en aquesta Junta de Govern pel Decret d’Alcaldia núm. 2015/0468, de 25 
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de juny.

S'acorda:

Primer. Aprovar el conveni annex de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Vidus i  Vídues de Badia  per  al  desenvolupament  d’activitats  i  serveis  de caràcter 
social,  així  com la participació puntual dins dels programes que restin integrats en 
l’Àrea  d’Acompanyament  a  les  Persones  d’aquest  Ajuntament,  amb  l’objectiu  de 
promocionar el benestar social de les persones vídues del municipi.

Segon. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de crèdit annex per 
import total de 2.000 Euros (dos mil Euros), amb càrrec a la partida 0803 2319 48903 
del pressupost vigent.

Tercer. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització i signatura d’aquest conveni.

Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Vidus i Vídues de Badia del 
Vallès.

6. EXEMPCIÓ PLUSVÀLUA 2015 SR. OVIDIU BOLD

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1486/2015, relatiu a l’exempció del pagament de la plusvàlua del Sr. 
Ovidiu Bold.
 
II. Relació de Fets
El Ple de la corporació en la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2011 va 
aprovar  una  moció  per  establir  un  conjunt  de  mesures  de  prevencions  de 
desnonaments. Entre aquestes mesures es va aprovar establir subvencions del 100% 
de  l’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  que  es  pugui  generar  en 
l’operació de la dació en pagament, com a fórmula per saldar un deute hipotecari.
La  Sra.  Carmen  Bold,  amb  DNI  X8603341F,  sol·licita  mitjançant  instància  número 
4279/2015, en representació del Sr. Ovidiu Bold, amb DNI X5834374X, l’exempció de 
la plusvàlua per import total de 301,57 Euros a liquidar a l’ORGT abans del dia 10 de 
juliol de 2015.
A l’expedient  s’incorporen  els  justificants  de  l’aplicació  en  dació  en  pagament  de 
l’habitatge ubicat al carrer d’Algarve, núm. 11, 3r E a nom de la Sra. Carmen Bolt amb 
DNI X8603341F i el Sr. Ovidiu Bold així com el full de pagament de l’ORGT conforma 
ha de liquidar l’import d’aquest impost abans del dia 10 de juliol de 2015.
Atès l’informe tècnic del Servei d’Habitatge tècnic i l’informe tècnic dels Serveis Socials 
Bàsics

S'acorda:

Únic. Aprovar  la  subvenció  del  100% de  l’Impost  sobre  l’increment  del  Valor  dels 
terrenys  generats  en  l’operació  de  dació  en  pagament  de  l’habitatge  ubicat  al 
C/Algarve, 11, 3E, per import de 301,57 € i adreçada al Sr. Ovidiu Bold. 

7. APROVACIÓ PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT SITUAT A 
L'AV. MEDITERRÀNIA 9-21

I. Identificació de l’expedient
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Expedient  número  1706/2015,  relatiu  a  l'aprovació  projecte  de  pavimentació  de 
l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21, dins del Programa complementari a 
les inversions financerament sostenibles en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

II. Relació de Fets

1. En data 5 de setembre de 2014, es resolt sol·licitar a Diputació de Barcelona, dins 
del Programa complementari a les inversions financerament sostenibles en el marc del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, una subvenció per la línia d'inversions L1, la 
pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani per un import de 129.248,40 
euros, decret 2014/0459

2. En data 9 d'octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació, va acordar atorgar 
l'ajut per a l'execució del projecte de la pavimentació del aparcament de l'avinguda 
Mediterrani, per un import de 129.248,40 euros i va ser publicat al BOPB en data 20 
d'octubre de 2014. 

3.Vist el Projecte redactat pels Serveis Tècnics de Territori de l’Ajuntament de Badia 
del  Vallès corresponent  a  l’obra  de la  pavimentació  de l'aparcament  de l'avinguda 
Mediterrani  9-21,  amb un pressupost  d’execució  de  106.816,86  euros  i  22.431,54 
euros d’iva. 

4.  Vist  l'informe  emès  per  la  Coordinadora  de  Territori,  Marta  Vicens  i  Nuñez, 
arquitecta, de data 14 de juliol  de 2015, pel  qual s’informa favorablement el  referit 
projecte, valorant que hi concorren raons de interès públic per a la seva tramitació 
d’urgència, en el ben entès que per la inclusió de la execució de les obres dins del 
Programa  complementari  de  suport  a  les  inversions  financerament  sostenibles  ha 
d’estar justificat abans del 30 d’octubre de 2015 i la durada de les mateixes és de tres 
mesos. 

III. Fonaments de dret

1r Segons l'article 8, 9, 10 ,  12 i  37 del Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,

2n Atès que s’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de Territori, Marta Vicens 
i Nuñez, arquitecta, es considera oportú, a l’empara de l’article 50 de la Llei 30/92 de 
Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
l’aplicació  de  la  tramitació  d'urgència  en  el  procediment  d’aprovació  del  present 
projecte d’obra ordinària.

3r Segons els articles 86,125, 170, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 

4t De conformitat amb les atribucions delegades a favor de la Junta de Govern Local, 
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per Decret d'Alcaldia número 648/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Aprovar inicialment el projecte per a l'execució de les obres de pavimentació de 
l'aparcament situat a l'avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del  Vallès, redactat  pels 
Serveis Tècnics de Territori de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb un pressupost 
d’execució de 106.816,86 euros i 22.431,54 euros d’IVA.

De conformitat amb l'informe emès per la Coordinadora de Territori, arquitecta, de data 
14 de juliol de 2015, pel qual s’informa favorablement el referit projecte, valorant que hi 
concorren raons de interès públic per a la seva tramitació d’urgència, en el ben entès 
que per la inclusió de la execució de les obres dins del Programa complementari de 
suport  a les inversions financerament sostenibles ha d’estar  justificat  abans del  30 
d’octubre de 2015 i la durada de les mateixes és de tres mesos.

Segon. Aprovar, conforme al previst a l’article 50 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de 
les  administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  la  tramitació 
d’urgència  del  procediment  per  a  l’aprovació  del  projecte  de  pavimentació  de 
l’aparcament situat a l’avinguda Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès. La tramitació 
d’urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la 
meitat.

Tercer. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de quinze dies a 
comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis i en el Perfil del contractant, a fi que el 
projecte pugui ser examinat i presentar si s'escau les reclamacions i/o al·legacions que 
es cregui convenient 

Quart. Notificar el present acord a la Direcció de Serveis de la Corporació Local de la 
Diputació de Barcelona i als serveis Econòmics del Ajuntament

8.  ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ  PROGRAMA DE  “GARANTIA  JUVENIL  TIC  I 
LLENGÜES”

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 358/2015, relatiu al  PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL TIC I 
LLENGUES

II. Relació de Fets
1. En data 12/06/2015 es va rebre per la missatgeria de l’aplicatiu conforcat.cat del 
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, la resolució aprovatòria per a la 
sol·licitud  amb  codi  d'expedient  "GJ20150079"  de  la  convocatòria  "2015  Garantia 
Juvenil"2, per un import total 26.910,70 €. A l’Annex 2, consten els expedients aprovats 
amb la valoració tècnica obtinguda i la proposta de finançament, resultant de l’import  
sol·licitat i l’aplicació d’allò que disposa la base 18 de l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de 
desembre. 
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2. Vista la valoració de les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a la base 17 de 
l’esmentada  Ordre  EMO/380/2014,  de  19  de  desembre.  La  resolució  aprova  la 
reformulació de la sol·licitud "GJ20150079"  que en  data 28/05/2015 es va presentar 
Consorci  per  a  la  Formació  Continua de Catalunya,  on s’especifiquen  les accions 
formatives que s’han de realitzar i  que consten en el  Decret  2015-0414,  inclòs en 
aquest expedient. 

II. Fonaments de dret
1r D’acord amb l’Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen 
les bases reguladores per  a  la  concessió  de subvencions públiques destinades al 
finançament d’un programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i 
tecnologies de la informació i comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de 
la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015. 

2n D’acord amb l’Ordre EMO/151/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l’Ordre 
EMO/380/2014, de 19 de setembre.

3r D’acord a la Llei  2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat  de 
Catalunya per al 2015.

4t D’acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; modificada per la 
Llei 12/2004, de mesures financeres; i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, i d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

5è De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acceptar la subvenció atorgada pel Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya, , per un import de 26.910,70 €, per la realització d’accions formatives en 
llengües estrangeres, dins del programa de Garantia Juvenil Tic i Llengües.

Segon.  Vincular-la  a  la  partida  pressupostària  que  correspongui  del  pressupost 
d’ingressos del 2015.

Tercer. Notificar el present acord al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

9. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA PROGRAMA “TREBALL I FORMACIÓ 
PANP 2014”

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 532/2014, relatiu al Programa Treball i Formació PANP 2014

II. Relació de Fets
1.  En  data  de  21 de  juliol  de  2014,  es  va  publicar  al  DOGC la  convocatòria  del 
Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa Treball i Formació 
de  persones  aturades,  prioritàriament  a  partir  de  30  anys  que  hagin  exhaurit  la 
prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol).
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2. En data de 24 d'octubre de 2014, l'Ajuntament de Badia del Vallès va rebre una 
resolució del Servei d'Ocupació de Catalunya, on se'ns atorgava una subvenció total 
de  51.227,88  euros  pel  desenvolupament  de  dos  projectes  dintre  del  marc  del 
Programa de Treball i Formació PANP 2014: “Servei d'Auxiliars de Neteja per la Gent 
Gran” i “Treballs de rehabilitació d'equipament municipal i millora de la via pública”.

3. En data 27 de maig de 2015 van finalitzar els dos projectes desenvolupats dins del 
marc  de  la  convocatòria  del  programa  Treball  i  Formació  de  persones  aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació (Programa Treball i Formació PANP).

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb l’Ordre EMO/221/ 2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases 
reguladores  de  les  subvencions  per  al  Programa  Treball  i  Formació  de  persones 
aturades,  prioritàriament  a partir  de  30 anys que hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  el 
subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.

2n  Segons  la  Base  18  de  l’Ordre  EMO/221/2014,  de  21  de  juliol,  relativa  a  la 
justificació del Programa Treball i Formació PANP 2014. 

3r  D’acord a la  Llei  2/2015,  de 11 de març,  de pressupostos de la  Generalitat  de 
Catalunya per al 2015.

4t D’acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de setembre, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; modificada per la 
Llei 12/2004, de mesures financeres; i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, i d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

5è De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan mitjançant Resolució 
d’alcaldia núm. 468/2015 de 25 de juny, de delegacions a la Junta de Govern Local i 
Regidors.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Presentar la justificació econòmica i tècnica del programa “Treball i Formació 
PANP 2014”, per un import total de 49.706,85 €, segons les bases reguladores de la 
pròpia convocatòria (l’Ordre EMO/221/ 2014, de 21 de juliol) i  la guia elaborada al 
respecte, com a justificació de l’actuació realitzada.

Segon. Notificar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.

10. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES D'ABRIL 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1581/2015,  relatiu  a  l’aprovació  compte gestió  recaptatòria  mes 
d’abril 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  realitzada  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària durant el mes d’abril 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut 
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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  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

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 accidental.

S’acorda:

Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0415 corresponent al mes 
d’abril de 2015, segons annex. 

Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 6 de maig de 1996. 

11. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE MAIG 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1583/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de 
maig 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  realitzada  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària durant el mes de maig 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  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

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 accidental.

S'acorda:

Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0515 corresponent al mes 
de maig de 2015, segons annex. 

Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 06 de maig de 1996. 
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12. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE JUNY 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1651/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de 
juny 2015.

II. Relació de Fets

Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  realitzada  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària durant el mes de juny 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  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament

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 accidental.

S'acorda: 

Primer. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0615 corresponent al mes 
de juny de 2015, segons annex. 

Segon. Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de 
data de 6 de maig de 1996. 

13. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES DE JUNY 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1645/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes 
mes de juny 2015.

II. Relació de Fets

Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  rde  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 juny 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.
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III. Fonaments de dret

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 del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Únic. Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1506 corresponent al mes de 
juny de 2015, segons annex. 

14.  APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES DE MAIG 
2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1578/2015, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes 
mes de maig 2015.

II. Relació de Fets
Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  rde  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 maig 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.

III. Fonaments de dret
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 del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S'acorda:

Únic Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1505 corresponent al mes de 
maig de 2015, segons annex. 

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