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JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 23 DE GENER DE 2012 
 
Badia del Vallès, 23 de gener de 2012 
 
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. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Raquel Gracia Peral 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de gener de 
2012. 
 
2. CONTRACTACIÓ SERVEI DE SUPORT PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, 

JOVENTUT I ESPORTS 
 
Vista la proposta del servei de data 9 de gener, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament 
de contractar el servei de suport als programes d’infància, adolescència, joventut i esports de 
l’1 de gener al 31 de gener, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 13.532,95 euros. 
 
Vist informes d’Intervenció i secretària. 
 
De conformitat amb el que s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes de sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Dur a terme el servei de suport als programes d’infància, adolescència, joventut i 
esports de l’1 de gener al 31 de gener, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista Fundació Pere Tarrés, per un import de 13.532,95 euros. 
 
Segon. Aprovar la despesa de 13.532,95 euros corresponent a la prestació del servei suport als 
programes d’infància, adolescència i joventut de l’1 de gener al 31 de gener, amb càrrec a la 
partida 0903.2317.22709 del pressupost per al 2012. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.  
 
 
 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 21 de gener de 2011, en 
la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió dels 
carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part del 
present acord. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona, 
a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, tarifa 6 
carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total 
de  70  €, que corresponen als carnets emesos del número 471-477 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural 
 
4. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT M-1/2012 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia de data 22 de juny de 2011, la qual aprovà la delegació a la Junta 
de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les liquidacions corresponents, 
tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista instància i documentació adjunta presentades pel Sr. Angel Honrubia Moreno en 
representació de Ramacisa S. L. referent a la sol·licitud de llicència d’obertura, per dur a terme 
l’activitat de “Sala d’especejament i magatzem frigorífic”, al mercat municipal de l’av. Via de la 
Plata, s/n ,  de Badia del Vallès. 
 
Atès el que disposen els articles 20 i següents  del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el tex 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; article 23.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’Ordenança Fiscal núm. 15 , 
reguladora de la taxa per la obertura d’establiments. 
 
S'acorda: 

 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a Ramacisa, S. L., amb 
NIF  B60402245, per dur a terme l’activitat de “ Sala d’especejament i magatzem frigorífic” al 
mercat municipal de l’av. Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès. 

 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 225 €, segons disposa l'Ordenança 
Fiscal número 15 , art. 6.2.1 , reguladora de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
 
 
 
5. CREACIÓ D’UNA TAULA DE COORDINACIÓ D’HABITATGE 
 
Vist el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en la sessió del dia 30 de novembre de 2011, 
va aprovar una moció per establir un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments. 
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Vist el punt segon de l’esmentada moció recull entre d’altres actuacions, reforçar la coordinació 
entre els serveis d’Habitatge i Benestar Social d’aquest Ajuntament, realitzant reunions 
mensuals per tractar les problemàtiques derivades de l’habitatge. 
 
Vist que el servei d’Habitatge de l’Ajuntament, entre altres qüestions, informa i assessora sobre 
las possibilitats de lloguers econòmics a d’altres poblacions veïnes, ja que de moment no 
disposa ni d’habitatges propis ni de tutelats per a aquesta finalitat. 
 
Vist que el servei de Benestar Social de l’Ajuntament atén a persones i famílies afectades per 
la crisi i que en moltes ocasions s’enfrontren a la pèrdua del seu habitatge. 
 
Vist que els serveis d’Habitatge i de Benestar Social de l’Ajuntament estableixen contacte 
permanent, davant la situació d’un cas concret on puguin estar relacionats els dos serveis. 
 
S'acorda: 

 
Primer: Formalitzar la creació d’una Taula de Coordinació d’habitatge, amb l’objectiu de 
reforçar la coordinació entre els serveis d’Habitatge i de Benestar Social d’aquest Ajuntament. 
 
Segon: La Taula de coordinació estarà formada per les persones següents: el primer tinent 
d’alcaldessa, la Regidora de Benestar Social, la tècnica de Benestar Social i la tècnica 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Tercer: Les funcions d’aquesta Taula seran les següents: fer un seguiment dels casos de 
desnonament que arriben a l’Ajuntament per un o altre servei, unificar les línies d’actuació per 
intentar orientar i assessorar correctament a les famílies i/o persones afectades, impulsar un 
protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies desnonades si 
l’Ajuntament arriba a disposar de pisos de lloguer social i, elaborar informes de seguiment del 
treball realitzat per aquesta Taula. 
 
Quart: La Taula es reunirà un cop al mes a les dependències de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès. 
 
Cinquè : Notificar el present acord als interessats. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten el següents 
acords: 
 
6. FRACCIONAMENT DE DEUTE DEL LOCAL COMERCIAL NÚM. 121 
 
Vist el deute contret amb aquest Ajuntament per part de la Sra. Jessica García Sánchez, com 
arrendatària del local  comercial núm. 121, situat a l’avinguda Eivissa, nº 3 i que ascendeix a 
un total de 2.924’45 € corresponents als períodes de juliol, agost, setembre, novembre i 
desembre de 2011 i gener de 2012.   
  
Vist la instància de data 27 de desembre de 2011, registre d’entrada núm. 9030 per part de la 
Sra. Jessica García Sánchez, en la que proposa fraccionar el deute  a raó d’abonar durant vint-
i-quatre mesos,a partir de febrer de 2012 la quantitat de 122’00€ el dies 15 de cada mes fins 
liquidar el total del deute.                     
 
S’acorda: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat aquest ajuntament de la proposta de fraccionament de deute 
per part de la Sra. Jessica García Sánchez  a raó de vint-i-quatre quotes de 122’00€ que 
s’abonaran els dies 15 de cada mes amb el propòsit de liquidar el deute que  manté amb 
aquest ajuntament.  
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Segon.- Que ambdues parts signin un conveni de fraccionament de deute a partir del mes de 
febrer de 2012, acordant el import de les aportacions mensuals, el pagament de la renda 
corrent, així com el venciment del fraccionament del deute. 
 
Tercer.- Informar a la Sra. Jessica García Sánchez que, en cas d’incomplir-ne aquest acord, 
l’ajuntament podrà procedir als tràmits legals que consideri oportuns. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’economia de l’ajuntament en quant 
a la cobrament  dels rebuts subjectes al conveni i que es farà a la tresoreria d’aquest 
ajuntament per part de la Sra. Jessica García Sánchez el dies 15 de cada mes. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 


