
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2018/32 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 13:50 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

  

Una vegada verificada per la Secretaria la constitució vàlida de l’òrgan, la President a obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local del dia 28 de 
setembre de 2018.
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Aprovació de document comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 
2736/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2736/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels  documents  comptables  tramesos  pels  diferents  serveis  municipals  gestors  de  les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret

D’acord amb la normativa:

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.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l’autorització i  compromís de despeses en fases AD i D,  de les  següents
relacions:
Relació núm. D/2018/30 import -15,62 €
 
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:

Relació núm. O/2018/107 Factures Sorea import 40.964,87 € 

Relació núm. O/2018/124 import 34.013,26 € 

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
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Relació núm. P/2018/184 Factures Sorea import líquid 40.964,87 €

Relació núm. P/2018/210 import líquid 33.755,26 € 

Aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes Juliol 2018 (Expedient 
2675/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2675/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes
del mes de Juliol de 2018.

II. Relació de Fets

Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat de multes de Juliol 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III.Fonaments de dret

Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria

RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.
  

S’ACORDA
 

Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  de  multes
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Juliol de 2018, segons documents
annexos. 

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 981,35 € corresponent al període de
Juliol  2018 del  comunicat  de  multes,  i  la  seva formalització  al  concepte  no  pressupostari
30006.
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Aprovació del compte gestió recaptatòria d'ingressos del mes de maig de 2018 
(Expedient 2653/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2653/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria d’ingressos
del mes de Maig de 2018.

II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat d’ingressos de Maig 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

II. Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria

RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.

S’acorda:

Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  d’ingressos
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Maig de 2018, segons documents
annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 10.161,88 € corresponent al període de
Maig  2018 del  comunicat  d’ingressos i  la  seva formalització  al  concepte  no  pressupostari
30006.

Justificació del Programa TFRO 2017 Línia PANP contractacions de 6 mesos (Expedient
2476/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

II. Relació de Fets 
1.  Arran la  provisió d'inici  d'aquest  expedient  des  del  servei  gestor  d’Orientació i  Inserció
Laboral i Formació Ocupacional de l'àrea de Promoció Social i Acompanyament Educatiu, s'ha
desenvolupat el Programa Treball i Formació 2017, amb la finalitat de contractar a persones
aturades, per un període de sis mesos.
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2. Consta a l'expedient instruït l'informe favorable del servei gestor.

III. Fonaments de dret
1r. Vista l’ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.
2n. Vista la resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya. 
4t.  Vista  l’Ordre  d’1  d’octubre  de  1997,  sobre  tramitació,  justificació  i  control  d’ajuts  i  de
subvencions. 
5é.  Vista  la  Llei  38/2003,  de  17  de novembre,  general  de  subvencions,  i  el  Reial  decret
887/2006, de 21 de juliol que la desplega. 
6é. Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del
Servei d'Ocupació de Catalunya. 
7é. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,
en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local. 

Per tot això,s'acorda:

Primer.  Presentar  la  justificació  del  Programa  Treball  i  Formació  2017  línia  PANP,
corresponent a les contractacions de sis mesos, per un import total de  50.403,50 € dels quals
46.900,00 € corresponen a  les  contractacions i  3.503,50 € a la  formació de les  persones
participants.

Segon.  La  notificació  del  present  acord  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  es  farà
telemàticament  mitjançant  l’enviament  de  la  documentació  corresponent  a  la  justificació  a
través de la plataforma EACAT. 

Adjudicació y formalització contracte d'arrendament local 120.(Expedient 2407/2018).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2407/2018, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte d’arrendament
del local comercial núm. 120.

II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 7 d’abril
de 2017, es va incoar aquest expedient d'adjudicació directa dels contractes d'arrendament de
diversos locals comercials, béns patrimonials de titularitat municipal, d'acord amb allò previst a
l'article  107.1  de la  Llei  33/2003,  de 3 de  novembre,  de  Patrimoni  de les  Administracions
Públiques  i  l'article  72.3  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  el  Reglament  de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
 
2.  Aquest  expedient,  juntament  amb  el  Plec  de  clàusules  administratives,  econòmiques  i
tècniques particulars que regiran el procediment, la convocatòria de la licitació i la publicació al
perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que va ser aprovat per
acord de Junta de Govern Local en data 05 de maig de 2017.
 
3.  En  data  09  d’agost  de  2018,  es  va  presentar  la  proposició  del  senyor  Jorge Córdoba
Martínez per a l'adjudicació directa de l'arrendament del local comercial número 120, ubicat al
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carrer Menorca, núm. 8. Aquesta proposició ha estat informada favorablement pel servei gestor
en data 13 d’agost de 2018 i  la  interessada ha complimentat  les obligacions d'ingressos i
documentals previstes.

III. Fonaments de dret 
1r. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions  Públiques,  l'article  72.3  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i el Plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que regeix el procediment.

2n. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 5 de la
Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la disposició addicional
segona 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 52/2018, de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Adjudicar  al  senyor  Jorge  Córdoba  Martínez  el  contracte  d’arrendament  del  local
comercial,  propietat  de  l’Ajuntament,  que  a  continuació  es  descriu,  amb  les  condicions
establertes  al  Plec  de  Clàusules  administratives,  econòmiques  i  tècniques  particulars  que
regeix el procediment, i les oferides a la proposició de l’interessat:

Local

núm.
Adreça Activitat

Renda mensual,

sense IVA
Duració

120 Carrer . Menorca, 8 Assessoria 171,60€ 01/01/2030

Segon.  Imputar  a  l’aplicació  del  pressupost  d’ingressos  4314.54100 els  ingressos  derivats
d’aquest contracte d’arrendament, donar compte als serveis d’economia municipal i designar
com a responsable del contracte, a l’Alcaldia d’aquest Consistori.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a la formalització del contracte
dins del termini de 15 dies des de la notificació del present acord.

Contracte menor de serveis de publicitat per a la realització de la campanya de difusió 
de la Ordenança de Convivència i Civisme (Expedient 2316/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2316/2018,  relatiu  al  contracte menor  de Serveis  de publicitat  per  a la
realització de la campanya de difusió de la Ordenança Municipal de Convivència i Civisme.

II. Relació de Fets

1. El passat 25 d’abril de 2018 per acord de Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es va
aprovar l’Ordenança Municipal reguladora de Regulació de la Convivència i el Civisme, amb
un termini d’exposició de 30 dies. Aquest, va entrar en vigor el passat 26 de juliol. Per aquest
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motiu, l’objectiu d’aquesta contractació és fer la difusió directe a tota la ciutadania del municipi
per al seu coneixement, garantint els drets i deures en matèria de convivència i civisme de la
ciutadania.

2. Per informe del servei gestor de Ciutadania, Convivència i Civisme, de data 21 de setembre
de 2018, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció a al contracte menor de serveis de la campanya de difusió de la Ordenança Municipal
de Convivència i Civisme.

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article  49  de  les  Bases  d'Execució  del  Pressupost  municipal;  i  de  conformitat  amb  les
facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de publicitat per a la realització de la campanya
de difusió de la Ordenança Municipal de Convivència i Civisme,  (CPV 79341400-0) amb les
següents prestacions:

a) Planificació de la  campanya total de presentació i  divulgació de l’Ordenança, que
inclou:

-Calendarització

-Reunions de coordinació amb els diferents departaments implicats

b) Recursos materials de disseny, impressió i distribució

-Creació de la imatge de la campanya

-Creació de dissenys digitals que inclourà: Banners web, xarxes, anuncis premsa i
anuncis digitals.

-Creació i programació web minisite amb tota la informació de la campanya

-Llançament de la campanya:

Carta de presentació 6000 unitats

Creació Llibret ordenances 6000 unitats

Creació de 3 roll-ups per a edificis municipals

Creació de 60 banderoles (producció i instal·lació)

Creació de 3 pancartes 400x100m (producció i instal·lació)

-Realització  de  6  microcampanyes  amb  aspectes  destacables  de  l’Ordenança,
consensuats prèviament amb cada servei implicat. Cada campanya haurà d’incloure:

-250 Cartells (penjats a totes les comunitats de veïns del municipi i edificis
oficials)
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-6.000 Díptics (distribuïts per bustiades a tot el municipi) i edificis municipals.

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

a) Objecte. Publicitat per a la realització de la campanya de difusió de la Ordenança
Municipal de Convivència i Civisme., codi CPV 79341400-0.

b) Termini d’execució i vigència. Del 01/10/2018 al 31/03/2019

c) Preu del contracte. 14.888 € euros nets, i 3.126,48 euros d’IVA

d) C  ondicions econòmiques i forma de pagament.   El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de
prestacions,en dos pagaments: un primer del 70% de la totalitat de la facturació amb
data novembre de 2018 i un segon pagament del 30% del total de la facturació amb
data març de 2019, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura pe
l’òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant
el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que reglamentàries
que  s'informen  a  la  seu  electrònica  municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions essencials i règim jurídic.

Són obligacions essencials les prestacions definides a l’apartat primer d’aquest acord i les
derivades de l’oferta presentada pel contractista. Per la naturalesa administrativa d’aquest
contracte menor, en tot allò no previst serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la
resta de legislació i normativa de desenvolupament.

f)  Responsable  del  contracte.  Maria Pilar  Argibay Gamero,  Tècnica de Ciutadania,
Convivència i Civisme.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a
la campanya de difusió de la Ordenança Municipal de Convivència i Civisme per import de
14.888€ més el 21% IVA 3.126,48€, amb càrrec a l'aplicació 0401.9241.22799 del pressupost
general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  al  contractista  i  donar  compte  als  serveis  econòmics
municipals.

Aportació quota Fons Català de Cooperació per l'any 2018 (Expedient 1147/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número, relatiu a l’aportació de la quota per l’any 2018 al Fons Català de 
Cooperació.
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II. Relació de Fets
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Badia del Vallès de data 31 de desembre de 1996
va acordar l’adhesió al Fons Català de Cooperació i Ajuda al Desenvolupament amb l’objectiu
de finançar els projectes prèviament aprovats pels socis en Assemblea General.

Vists  els  Pressupostos municipals  vigents  en  els  quals  es  consigna l'aplicació  0703 2314
48906  amb  un  import  de  4.000€  euros  per  al  pagament  de  la  quota  al  Fons  Català  de
Cooperació.

Vist l'informe de la Tècnica municipal de Gestió de programes de data de 17 de juliol, on es
recull la finalitat d’aquesta col·laboració.

Segon l’acta assemblea general de socis del Fons Català de Cooperació de data 21 de juny 
de 2017 preveu un varem establert segon el qual quota per l’any 2018 que li correspon a 
Badia del Vallès, segons trams de població es de 1.550€

III. Fonaments de dret

Acord  d'adhesió  de  data  31  de  desembre  de  1996  acordat  a  la  comissió  de  govern  de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Per Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local
i als regidors.

Per tot això, s'acorda:

PRIMER. Aprovar el pagament de la quota 2018, a favor del Fons Català de Cooperació per
import de 1.550,00€ per a projectes al desenvolupament.

SEGON. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.550,00 euros, a favor del
Fons Català de Cooperació i amb càrrec a l´aplicació 0703.2314.48906 del pressupost vigent
per a 2018.

TERCER. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la quota per import de 1.550€
mitjançant transferència bancaria al núm. de compte ES47 1491 0001 2620 0525 7510 a favor
del Fons Català de Cooperació amb Nif: G-17125832

QUART. Notificar el present acord als interessats.

Justificació subvenció Diputació "Programa complementari per a la garantia del 
Benestar social 2017 (Expedient 2744/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2744/2018,  relatiu  a  la  justificació  de  la  subvenció  del  PROGRAMA
COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 2017, de la Diputació de
Barcelona.

II. Relació de Fets
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de febrer de 2017, va aprovar la
concessió d’un suport econòmic en aplicació del Programa Complementari per a la Garantia
del Benestar Social, en el marc del Protocol del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
En el cas de Badia del Vallès, l´import aprovat pel finançament en l’àmbit de benestar social és
de  48.603,24  €  (quaranta-vuit  mil  sis-cents-  tres  euros  i  vint-i-quatre  cèntims).
La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 21 de desembre de 2017, va dictar un
Decret pel qual aprovava una pròrroga d’execució fins el 30 de juny de 2018 i de justificació
fins el 30 de setembre de 2018 del Programa Complementari per a la Garantia del Benestar
Social.

Tenint en compte l’informe tècnic  emès per la Responsable Tècnica de l’Oficina de Serveis
Socials, Gent Gran i Dependència adjunt a aquest expedient.

III. Fonaments de dret

1r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 0052/2018, de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local.  

Per tot això, s’acorda:

Primer. Justificar la subvenció corresponent a Programa Complementari  per a la Garantia del
Benestar Social,  per import  de 48.603,24 € (quaranta-vuit  mil  sis-cents-  tres euros i  vint-i-
quatre cèntims).

Segon. Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT)

Aprovació Memòria valorada per a la millora d'alguns parterres amb pressupostos 
participatius (Expedient 2595/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2595/2018 , relatiu a l’Aprovació Memòria valorada per a la millora d’alguns
parterres de Badia del Vallès amb pressupostos participatius 2017

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient per part de la Tinenta d’Alcaldessa de l'àrea de
Territori, s'ha redactat la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut  i la documentació
adjunta per a la millora d’alguns parterres amb pressupostos participatius 2017, amb la finalitat
de  la  realització  material  del  projecte  guanyador  del  procés  participatiu:  “Pressupostos
participatius  2016-2017”,  amb  el  nom:  “Afegir  i  renovar  la  terra  dels  parterres  que  ho
necessitin”, de data 20 de setembre de 2018.
2.  Consta  a  l'expedient  instruït  l'informe  justificatiu  del  servei  gestor  de  les  necessitats  i
finalitats públiques.

III. Fonaments de dret
1r. Article 12. Classificació de les obres. Punt c) obres de conservació i manteniment.  Article
35. Documentació altres tipus d’obres. Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,
en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local. 
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Per tot això,s'acorda:

Primer.  Aprovar  la  memòria  valorada,  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  i  la  documentació
adjunta per a la millora d’alguns parterres de Badia del Vallès redactat pels Serveis tècnics de
Territori.

Rectificació error material acord aprovació memòria valorada renovació xarxa 
abastament (JGL 21.09.2018) (Expedient 1723/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

Identificació de l’expedient
Expedient número 1723/2018, relatiu a l’aprovació Memòria valorada referent a la  renovació
de la xarxa d’abastament en baixa pressió, entre l’avinguda Mediterrània 36 i l’avinguda Via de
la Plata 2, cantó oposat autopista C-58.

Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2018 pel qual  s’aprova la
Memòria  valorada  per  la  renovació  de  la  xarxa  d’abastament  en  baixa  pressió,  entre
l’avinguda Mediterrània 36 i l’avinguda Via de la Plata 2, cantó oposat autopista C-58.
2. Atès que s’ha detectat un error material en el apartat primer de la part dispositiva pel que fa
el finançament de l’obra, en el qual es diu que es farà amb càrrec al fons de reposició.

Fonaments de dret
1r  Segons  el  que  es  disposa  a  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  de  l’1  d’octubre,  del
procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  públiques,  pel  qual  les
Administracions  públiques  poden,  així  mateix,  rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a
instància de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètic existents als seus actes.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,
en virtut del decret de delegacions número 052/2018 de 23 de gener de 2018, en la Junta de
Govern Local. 

Per tot això,s'acorda:

Primer. Rectificar l’error material detectat a l’apartat primer de la part resolutiva de l’acord de
Junta de Govern de data 21 de Setembre de 2018, relatiu a l’aprovació Memòria valorada
referent  a  la  renovació  de  la  xarxa  d’abastament  en  baixa  pressió,  entre  l’avinguda
Mediterrània 36 i l’avinguda Via de la Plata 2, cantó oposat autopista C-58.
On diu:
“Primer. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut ( Gestió preventiva per
obres menors sense projecte) i la documentació adjunta per la millora en la substitució d’un
tram de canonada ubicada al  començament  de l’avinguda de la  Via  de la  Plata,  entre la
glorieta de la carretera del Riu Sec i el carrer Bètica, cantonada nombres parells, costat dret
sentit pujada i contrari a l’autopista, amb càrrec al fons de reposició”
Ha de dir:
”Primer. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut ( Gestió preventiva per
obres menors sense projecte) i la documentació adjunta per la millora en la substitució d’un
tram de canonada ubicada al  començament  de l’avinguda de la  Via  de la  Plata,  entre la
glorieta de la carretera del Riu Sec i el carrer Bètica, cantonada nombres parells, costat dret
sentit pujada i contrari a l’autopista.”

Segon. Notificar l’acord als interessats i donar compte a tots els serveis municipals.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aprova el següent acord:

TEMES  D'URGÈNCIA:  Sol·licitud  valoració  Mesa  d'Emergència  habitatge  (Expedient
2941/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2004/7, relatiu a Sol·licitud valoració mesa emergències habitatge

II. Relació de Fets

1.  Atesa la  resolució  de  17 de març  de  2014 del  director  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de
Catalunya que aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències
Econòmiques i Socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

2. Atès que a través del reglament esmentat, l'Agència Catalana de l'Habitatge contempla la
via d'adjudicació d'habitatges de protecció pública a persones i unitats de convivència que es
trobin en situacions d'emergències econòmiques, socials i casos especials de l'Agència.

3. Atès que les possibles adjudicacions d'aquests habitatges es vehiculen a través d'una mesa
de valoració, la qual examina cas per cas la documentació que presenten aquelles persones
que opten a aquest tipus d'adjudicació.

4.  Atès  que els  serveis  socials  municipals  han  emès  un informe  de la  família  de la  Sra.
Elisabet Fernández Gimenez, amb DNI 46967562-K, i el Sr. Pablo Fernández Fernández amb
DNI46710235-H, sol·licitant l'entrada a la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències
Econòmiques  i  Socials  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de  Catalunya,  amb el  compromís  que
aquesta  adjudicació  es  vincularà  amb  el  seguiment  per  part  dels  serveis  socials  de
l'ajuntament de Badia del Vallès.

5, Atès que segons indicacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es requereix acord
municipal  recolzant  la sol·licitud presentada per l'interessat per  l'adjudicació d'un habitatge
públic.

6. Atès l'informe tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Sol·licitar davant l'Agència de l’Habitatge de Catalunya l'adjudicació d'un habitatge de 
protecció pública per situacions d'emergència econòmica i social per la família de la Sra. 
Elisabet Fernández Gimenez i el Sr. Pablo Fernández Fernández.

Segon. Notificar el present acord a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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