Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/40

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

30 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Moya Camarón:
«Motius de treball»
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

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

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/12/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 10/12/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2018.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3574/2018, 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
1r. 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.

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3574/2018)

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
2n. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les
següents relacions:
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Relació núm. D/2018/40 import 801,07 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2018/186 import 113.179,56 €

Relació núm. O/2018/180 import 2.759,98 € (PIE liquidació any 2016)
Relació núm. O/2018/192 import 22,65 € (Justificació BCF)
Relació núm. O/2018/60 import 305,19 € (Despeses Banc Popular)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2018/290 import líquid 112.781,94 €
Relació núm. P/2018/291 import líquid 17.610,08 € (Factures conformades
electrònicament al Gestiona)
Relació núm. P/2018/292 import líquid 150,00 € (Factures amb domiciliació bancària)
Relació núm. P/2018/273 import líquid 50.209,08 € (PIE juliol, agost, setembre i
octubre 2018)
Relació núm. P/2018/276 import líquid 2.759,98 € (PIE liquidació any 2016)
Relació núm. P/2018/286 import líquid 22,65 € (Justificació BCF)

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

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Relació núm. O/2018/178 import 50.209,08 € (PIE juliol, agost, setembre i octubre
2018)
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Relació núm. O/2018/196 import 150,00 € (Factures amb domiciliació bancària)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. O/2018/190 import 17.610,08 € (Factures conformades electrònicament
al Gestiona)

Relació núm. P/2018/125 import líquid 305,19 € (Despeses Banc Popular)

Aprovació taxa, canon i documents comptables de pagaments en formalització
SOREA(Expedient 3390/2018)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3390/2018, relatiu a l’aprovació taxa, canon i documents
comptables de pagament en formalització SOREA.
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.

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 la liquidació definitiva de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor de SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTACIMIENTOS DE
AGUAS S.A. (SOREA) subministradora del servei d'aigüa amb el següent detall:
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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.

PARTIDA D'INGRÉS CONCEPTE IMPORT
9999 33200 TAXA O.F. núm. 11 (1,5%) any 2017. 14.117,91 €
9999 33200 TAXA O.F. núm. 11 (1,5%) any 2016. 14.059,83 €
TOTAL 28.177,74 €

Relació núm. P/2018/242 import líquid 180.744,89 €
Relació núm. P/2018/260 import líquid 5.611,44 €

Aprovació de documents comptables relació de pagaments SOREA (Expedient
3377/2018)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3377/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables relació
de pagaments núm 2018/251 SOREA.
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
Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

TERCER.- Ordenar la formalització de les factures de la següent relació:
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PARTIDA D'INGRÉS CONCEPTE IMPORT
9999 55100 Cànon concessió 1er Trimestre 2016 14.717,76 €
9999 55100 Cànon concessió 2on, 3er. i 4at Trimesre 2016 61.906,19 €
9999 55100 Cànon concessió any 2017. 81.554,64 €
TOTAL 158.178,59 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Aprovar la liquidació definitiva del cànon de concessió a favor de SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTACIMIENTOS DE AGUAS S.A. (SOREA) subministradora del
servei d'aigüa amb el següent detall:

2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.
Per tot això, s'acorda:

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3588/2018, 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, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de
les següents relacions:
Relació núm. O/2018/184 import 2.708,28 €
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3588/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Únic. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de las següents relacions:
Relació núm. P/2018/251 import líquid 42.527,89 €

Relació núm. P/2018/280 import líquid 2.708,28 €

Donar de baixa liquidació taxa per ocupació parada Mercat Ambulant núm.
158(Expedient 1987/2018)

II. Relació de Fets
1. El 18 de juliol de 2017 es va aprovar la renovació de les autoritzacions
administratives per a la venda no sedentària per a l'any 2017.
2. El 6 de juliol de 2018 s’acorda efectuar la liquidació corresponent a l’any 2017, per
import de 1.040 €, de la parada núm. 158 que figura a nom de la Sra. Carmen
Santiago Santiago, que per error no es va incorporar al padró que es va aprovar a la
JGL en data 18 de juliol de 2017.
3. El 31 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local acorda esmenar l’error de l’import
de la liquidació corresponent a l’exercici 2017, aprovant una altra liquidació per un
import de 832,00 €.
III. Fonaments de dret
1r. Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 18 sobre la Taxa per
l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal del l’exercici 2017.
2n. 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 error materials, de fet o aritmètic existents als seus
actes.
3r De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar de baixa la liquidació, així com els recàrrecs i interessos que es puguin
haver generat, corresponent a la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant
setmanal, segons es detalla a continuació:
Càrrec-valor
Nom
Exercici
1708309-327737 Santiago Santiago, Carmen 2017

CO
MA

Import
1.040,00 €
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1987/2018, relatiu a l’esmena d’error material quant a l’aplicació del
número de l’OOFF 2017 de la parada núm. 158 del mercat ambulant, a nom de Sra.
Carmen Santiago Santiago i que es relaciona amb l’expedient 1225/2017 de
l’aprovació del padró per l’any 2017 de les autoritzacions administratives i de la
liquidació de la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant, acordada per la
JGL en data 18 de juliol de 2017.

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon. Notificar el present acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Aprovació jubilació anticipada funcionaria ANM (Expedient 2782/2018)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

2. D’acord amb el que estableixen els articles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
3. D´acord amb el que disposen els articles 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que
regulen la pèrdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.
4. D’acord amb el que disposa l´article 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel
qual s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la
Seguretat Social dels funcionaris/àries de l'Administració Local.
5. D’acord els articles 204 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
6. D’acord amb el que disposa l´article 35 de l´Acord Regulador del personal
funcionari de l´Ajuntament de Badia del Vallès.
7. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per declarar jubilació
ordinària del personal, segons Decret d’alcaldia 0052/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar la senyora Alicia Nieto Montserrat amb NIF 37358351A, funcionària,
en situació de jubilació anticipada amb efectes de data 8 de desembre de 2018, data
en la qual es declararà extingida la relació i la pèrdua de la condició de funcionari amb
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris
pot ser de manera voluntària i a sol·licitud d’aquest.
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Relació de Fets
1. Atesa la sol·licitud de la funcionària senyora Alicia Nieto Montserrat presentada
mitjançant instància número 2018-E-RC-7781 de data 12 de setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 2782/2018, relatiu a la Jubilació anticipada per voluntat de la
interessada.

aquesta Corporació.

Modificació de l’import de la operació comptable d’Autorització del Contracte
d'obres Execució de l'obra reforma integral de la instal·lació de calefacció de
l'edifici de l'Ajuntament (Expedient 373/2018)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 373/2018, relatiu al contracte d'obres d’Execució de l'obra reforma
integral de la instal·lació de calefacció de l'edifici de l'Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei tècnic de l’Àrea de Territori, de data del 18 de Juny del 2018,
s’acredità la necessitat d’aprovar el contracte d’obres d’Execució de l'obra de la
reforma integral de la instal·lació de calefacció de l'edifici de l'Ajuntament de Badia del
Vallès, acordant-lo en Junta de Govern de data del 22 de Juny del 2018, juntament
amb l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la convocatòria de
la Licitació i l’aprovació del document comptable d’autorització de crèdit (fase A),per
un import de 172.276,92 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1404.1512.62300.
2. En data del 10 d’Agost del 2018 es resolc, via Decret, adjudicar a l’empresa
LLONCH-CLIMA, el contracte d’execució de l’obra de la reforma integral de la
instal·lació de calefacció de l’edifici de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per l’import
total de 145.177,76 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1404.1512.62300,
Manteniment Edificis Corporació – Maquinària, instal·lació i utillatge; Reposició
calefacció edifici consistorial.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Quart. Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada, a l'àrea
corresponent, al comitè d'empresa, junta de personal i seccions sindicals.
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Tercer. Reconèixer a la senyora Alicia Nieto Montserrat, el dret a percebre l´import
corresponent al premi per jubilació anticipada de 30.600 euros. Aquest import anirà
amb càrrec a la partida núm. 2002 9204 16104 del pressupost municipal vigent,
diferint l’abonament d’aquest import a la nòmina de la mensualitat de desembre de
2018.
En el cas que el pressupost vigent no disposés de prou crèdit a la partida
pressupostària esmentada ni per vinculació jurídica, l'ajuntament adquireix el
compromís de fer efectiva la part restant a càrrec de pressupost municipal del 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social, i practicar la liquidació dels
havers corresponents, segons els documents comptables annexos a aquesta proposta
d’acord.

3. Vist l’informe realitzat per l’enginyer municipal en data del 19 de Novembre del
2018, a on s’indica la necessitat i idoneïtat d’alliberar 20.000 € dels 27.099,16 €
corresponents a la diferència entre l’import aprovat en la fase d’autorització de la
despesa (fase A), i la fase de disposició de la despesa (fase D)

Primer. Aprovar el barrat parcial de 20.000 € del document comptable d’Autorització
de Despesa realitzat en data del 22 de Juny del 2018, per un import total de
172.276,92 €, de l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació Ordinària,
procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra de Execució de
la reforma integral de la instal·lació de calefacció de l'edifici de l'Ajuntament de Badia
del Vallès.
Segon. Aprovar el document comptable annex negatiu d’autorització de crèdit (fase
A-), per import total de 20.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1404.1512.62300 del pressupost vigent.

Traspàs de la concessió de la plaça de pàrquing 13 de la av. Burgos (Expedient
3660/2018)
Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3660/2018, relatiu a traspàs concessió plaça de pàrquing núm. 13
de la avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. Mediant resolució d’Alcaldia del 06 de juny de 2016, es va adjudicar en règim de
concessió la plaça de pàrquing número 13 a favor del Sr. David Torres Moreno i el
contracte es va subscriure amb data 28 de setembre de 2016.
2. En data 03 d’octubre 2018, el Sr. David Torres Moreno presenta instància demanant
el traspàs de la plaça de pàrquing núm. 13 a favor del Sr. Roberto Flores Mancebo.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de
l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos
de Badia del Vallès aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a
la cessió o transmissió del dret d’utilització privativa.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, 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.

2. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia
núm. 052/2018, de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:

Aprovació devolució fiança local comercial núm. 48 (Expedient 3183/2018)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3183/2018, relatiu a la devolució de la fiança del local comercial
núm. 48, situat a l’avinguda Burgos, núm. 34 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 9078/2018 de data 22 d’octubre de 2018 el senyor Lizong Li,
com arrendatari del local comercial núm. 48, destinat a l'activitat de “Bar”, manifesta la
seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor de “Tot Charly, SL, i representat
pel senyor Pablo Quiroga Listón i per desenvolupar la mateixa activitat de “Bar”.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local,
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat
acord amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs
obligacions contractuals dels comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de
Govern Local de 18/12/2015 i de data 09/12/2016 de prorrogar aquestes mesures que
van finalitzar en data 31/12/2017.
2n. En data 9 de març de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga de la
clàusula relativa a la participació de l’arrendador en el preu de traspàs fins a
l’aprovació del Ple de les noves mesures de dinamització del comerç per continuar
donat suport al comerç local.
3r. D’acord amb l’informe d’economia respecte als deutes que té amb aquest
Ajuntament de data 24 d’octubre de 2018.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.
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Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de
la transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de
Badia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament
núm. 13 a favor del Sr. Roberto Flores Mancebo, fins al 21 d’octubre de 2052 pel preu
de 3.000 €.

4t. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 29 d’octubre
de 2018 en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
5è. Vist acord de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2018, en relació a
la fiança per import 772,30 € ingressada d’acord a la legislació a l’Institut Català del
Sòl (Incasol), del local comercial núm. 48.
6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament líquid de la següent relació:
Relació núm P/2018/285 import líquid; 772,30 €

Aprovació devolució fiança local comercial núm. 126 (Expedient 1711/2018)
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1711/2018, relatiu a la devolució de la fiança del local comercial
núm. 126, situat a l’avinguda Costa Brava, núm. 9 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància número 4944/2018 de data 4 de juny de 2018 la senyora Laura
Castellet Ramos, com arrendatària del local comercial núm. 126, destinat a l'activitat
de “Perruqueria”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor
del senyor Rabi Zouria i per desenvolupar la mateixa activitat de “Perruqueria”.
III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local,
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat
acord amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs
obligacions contractuals dels comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de
Govern Local de 18/12/2015 i de data 09/12/2016 de prorrogar aquestes mesures que
van finalitzar en data 31/12/2017.
2n. En data 9 de març de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga de la
clàusula relativa a la participació de l’arrendador en el preu de traspàs fins a
l’aprovació del Ple de les noves mesures de dinamització del comerç per continuar
donat suport al comerç local.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Segon. Aprovar la relació O 2018/191 per import líquid de 772,30€.
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Primer. Aprovar la devolució de la fiança del local comercial num. 48, a favor de
Lizong Li, per import de 772,30 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

3è. D’acord amb l’informe favorable per part del departament d’economia respecte a
que no té deutes amb aquest Ajuntament de data 5 de juny de 2018.
4t. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 06 de juny
de 2018 en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia en aquest Ajuntament.
5è. Vist acord de la Junta de Govern local de 15 de juny de 2018, en relació a la fiança
per import 400,40 €, ingressada d’acord a la legislació a l’Institut Català del Sòl
(Incasol), del local comercial núm. 126.

Primer. Aprovar la devolució de la fiança del local comercial núm.126, a favor de Laura
Castellet Ramos, per import de 400,40 €.
Segon. Aprovar la relació O 2018/195 per import líquid de 400,40 €.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament líquid de la següent relació:
Relació núm. P/2018/289 import líquid 400,40 €.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Número : 2018-0040 Data : 10/12/2018

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

