JUNTA DE GOVERN LOCAL 38/2014
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE
2014
Badia del Vallès, 4 de novembre de 2014
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:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
Oberta la sessió per la senyora Alcaldessa es procedeix a resoldre els assumptes de
l'ordre del dia:
1. Acta de la sessió anterior
2. Aprovacio documents comptables (epte. 997/2014)
3. Aprovació compte gestió recaptatòria mes de setembre 2014 (expte. 944/2014)
4. Aprovació compte gestió recaptatòria multes mes setembre 2014 (expte. 842/2014)
5. Ampliació titularitat concessió administrativa parada núm. 30 Mercat Municipal (expte.núm.
917/2014)
6. Serveis de neteja d'instal•lacions de calefacció a l'escola La Sardana
7. 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
28 d'octubre de 2014.
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2.

DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 997/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 30 d'octubre de 2014 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.
19 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 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
S’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 1.171,99 €, segons es detalla a la relació núm. 35/2014, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 33.878,91 €, segons es detalla a
la relació núm. 73/2014, adjunta.
3, APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES DE SETEMBRE 2014
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 944/2014, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes
setembre 2014.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de setembre 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés
per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de
tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

III. Fonaments de dret
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de
la Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor accidental.
S’acorda:
Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1409 setembre , .segons
annex.
Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de
data de 6 de maig de 1996.
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES SETEMBRE 2014
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 842/2014, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes
mes setembre 2014.
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 setembre de 2014.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
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Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

indeguts

i

III. Fonaments de dret
Vista 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. 0914 corresponent al mes de
setembre de 2014, segons annex.
5. AMPLIACIÓ TITULARITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PARADA NÚM. 30
MERCAT MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 917/2014, relatiu a l’ampliació de la titularitat de la concessió
administrativa del mercat parada núm. 30
II. Relació de Fets
1. En data 10 de març de 2014, el Sr. Juan Manuel Millán Manzano va sol•licitar
l’ampliació de la titularitat de la parada núm. 30 del mercat municipal a la seva filla Sra.
Verónica Millán Poza per instància amb registre d’entrada núm. 606/2014 i per
desenvolupar l’activitat de peixateria.
2. Vist que la documentació acreditativa quant a la filiació , declaració censal quant a
l’activitat així com documentació relativa als autònoms és la correcta.
3. El Sr. Juan Manuel Millán Manzano a data d’avui consta com a únic titular de la
concessió administrativa núm. 30 del mercat mitjançant i que va adquirir mitjançant
traspàs en data 21 de març de 2001.
III. Fonaments de dret
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1r. D’acord amb l’informe tècnic favorable per part de la tècnica de Promoció
Econòmica, Habitatge i Comerç.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
S’acorda:
Primer. Autoritzar l’ampliació de la titularitat de la concessió administrativa núm. 30 del
mercat municipal a nom de la Sra. Verónica Millán Poza amb DNI núm. 43.459.069H i
per desenvolupar l’activitat de peixateria.
Segon. Incorporar a aquest expedient l’annex del contracte de la concessió
administrativa una vegada signat.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades, a l’encarregat del
mercat i a l’ORGT.
6. SERVEIS DE NETEJA D'INSTAL•LACIONS DE CALEFACCIÓ A L'ESCOLA LA
SARDANA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 774/2014, relatiu a serveis de neteja d'instal•lacions de calefacció a
l'escola La Sardana.
II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor d'urbanisme, de data 3/10/2014, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a obtenir
un màxim rendiment i garantir l'eficiència energètica de la instal•lació.
III. Fonaments de dret
1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la
Intervenció municipals.
2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants 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 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
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S’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de neteja d'instal•lacions de calefacció a
l'escola La Sardana, amb ZIRO INSTALACIONES, S. L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: serveis de neteja d'instal•lacions de calefacció a l'escola La Sardana.
b) Vigència: 15 dies
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3.954,77 euros i 830,50 euros
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: Les previstes legalment.
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: les derivades del seu objecte.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò
no previst serà d’aplicació el RD 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.
Tercer. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida1004 3211 21200 del
pressupost vigent.
Quart. Notificar el present acord a ZIRO INSTALACIONES, S. L. i donar compte als
serveis econòmics municipals.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa, Eva
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 12 hores i 10 minuts, el qual, com a
secretària de l'Ajuntament, en dono fe.
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