JUNTA DE GOVERN LOCAL 41/2014
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE
2014
Badia del Vallès, 25 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
Montserrat Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Excusa la seva assistència la senyora Raquel Gracia Peral.
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.

Aprovació documents comptables (expte. 1128)

3.

Alta cambra de carn Mercat núm. 11 (expte. 1080/2014)

4.

Alta cambra de carn Mercat núm. 13 (expte. 1082/2014)

5.

Autorització per la modificació d'activitat parades 52-53-54 i 55 del Mercat Municipal (expte
858/2014)

6.

Declaració de situacions administratives expte. 1104/2014

7.

Declaració de situacions administratives expte. 1108/2014

8.

Declaració de situacions administratives expte. 1111/2014

9.

Aprovació de la prescripció d'obligacions reconegudes de pressupostos tancats
(expte. 1093)
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10.

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
18 de novembre de 2014.
2.

APROVACIÓ DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1128/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 20 de novembre 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’anul•lació de l'autorització de despeses, fases A, per un import total
de -867,47 €, segons es detalla a la relació núm. 1/2014, adjunta.
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Segon. Aprovar l'anul•lació de l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD,
per un import total de -3.518,51 €, segons es detalla a la relació núm. 38/2014,
adjunta.
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 15.456,92 €, segons es detalla a
la relació núm. 78/2014, adjunta.
3.

ALTA CAMBRA DE CARN NÚM. 11 MERCAT MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1080/2014, relatiu a l’alta de la cambra de carn núm. 11 del Mercat
municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
8289/2014, la senyora Encarna Fernández Sánchez amb DNI 46644727 Z i com
concessionària de les parades del Mercat municipal núm. 15-20 destinades a l’activitat
de Polleria, ha sol•licitat l’alta de la cambra de carn núm. 11 de 4’20 m3 de
superfície i amb data del 15 de desembre de 2014 al 15 de gener de 2015.
2. En data 12 de novembre de 2014 s’emet informe per part del responsable del
Mercat i en data14 de novembre de 2014 informe per part del departament
d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons l’informe del responsable del mercat la cambra de carn núm. 11 a
data d’avui està lliure.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
S’acorda:
Primer. Donar d'alta en el padró de la càmera comuna de carn del mercat municipal a
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la senyora Encarna Fernández Sánchez amb DNI 46644727 Z, atorgant-li el lloguer de
la núm. 11 pel període comprès entre el 15 de desembre de 2014 al 14 de gener del
2015, tots dos inclosos i amb una superfície de 4,20.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat i a
l’ORGT.
4.

ALTA CAMBRA DE CARN NÚM. 13 MERCAT MUN ICIPAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1082/2014, relatiu a l’alta de la cambra de carn núm. 138del Mercat
municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
8289/2014, la senyora Dolores Guerrero Roa amb DNI 46018402W i com
concessionària de les parades del Mercat municipal núm. 64-65 destinades a l’activitat
Xarcuteria-Cansaladeria, ha sol•licitat l’alta de la cambra de carn núm. 13 de 4’20
m3 de superfície i amb data de l’1 de desembre al 31 de desembre de 2014.
2. En data 12 de novembre de 2014 s’emet informe per part del responsable del
Mercat i en data 14 de novembre de 2014 informe per part del departament
d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons l’informe del responsable del mercat la cambra de carn núm. 13 a
data d’avui està lliure.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Donar d'alta en el padró de la càmera comuna de carn del mercat municipal a
la senyora Dolores Guerrero Roa amb DNI 46018402 W, atorgant-li el lloguer de la
núm. 13 pel període comprès entre el 1 i el 31 de desembre 2014, tots dos inclosos i
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amb una superfície de 4,20.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat i a
l’ORGT.
5.
MODIFICACIÓ D'ACTIVITATS PARADES 52-53-54 I 55 DEL MERCAT
MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 858/2014, relatiu a la modificació de l’activitat de les paredes del
mercat 52-53-54 i 55.
II. Relació de Fets
1.
Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre
d’entrada 6735/2014, el senyor Juan Manuel Castro Repetto amb DNI X6328213Q,
amb representació de la Sra. Janina Pamela Repetto Vignola, amb DNI 4724389P,
actual concessionària de les parades del Mercat municipal núm. 52-53-54 i 55, ha
sol•licitat la modificació de les activitats de les parades esmentades.
2.
En data 1 de març de 2013 es va signar el contracte de concessió
administrativa de les parades 52-53-55 i 55 amb l’autorització per a la venda de els
següents productes: Núm. 52 - Vinateria; núm. 53 – Llaminadures i núm. 54 i 55 –
Queviures.
3.
En el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu article
39, s’ha exposat el anunci per el canvi d’activitat en el taulell del mercat per les
possibles al•legacions.
4.
En data 3 de novembre de 2014 s’emet informe favorables per part del
responsable del Mercat.
III. Fonaments de dret
1r. Vis que transcorregut el termini d’exposició del canvi d’activitat al taulell del mercat
no s’ha presentat cap al•legació.
2n. Vist l’informe favorable per part del responsable del mercat municipal incorporat a
aquest expedient.
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3è. Vist que el canvi d’activitat demanat no suposa incorre en competència per als
altres concessionaris del mercat i que està previst dintre de les activitats relacionades
en l’annex 1 del reglament de règim interior del mercat.
3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Autoritzar la modificació d’activitat de les parades núm. 52-53-54 i 55
demanada pel senyor Juan Manuel Castro Repetto amb DNI X6328213Q, com a
representant de la Sra. Janina Pamela Repetto Vignola, amb DNI 4724389P, actual
concessionària quedant de la següent manera:
-

Parada núm. 52 i 53 - activitat: Vinateria

-

Parada núm. 54 - activitat: Llaminadures

-

Parada núm. 55 - activitat: Queviures

Segon. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de
tramitació d’expedient que ascendeix a 109,25€, segons l’ordenança núm. 6, article 6,
apartat a), així com a tots els deutes que pugui tenir contrets amb l’ajuntament i a
l’obtenció de la modificació de l’activitat en la llicència corresponent.
Tercer. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressada la taxa de tramitació de
l’expedient pel concessionari, formalitzi amb aquets el corresponent annex al contracte
de la concessió administrativa signat en data 1 de març de 2013 i que formarà part
d’aquest expedient.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat i
a l’àrea d’Urbanisme respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.
6.
DECLARACIÓ DE SITUACIONS ADMINISTRATIVES JUBILACIÓ REMEDIOS
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1104/2014, relatiu a Declaración de Situaciones Administrativas,
Jubilació anticipada de personal funcionari.
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II. Relació de Fets
1. Per instància presentada per la funcionària senyora Remedios Martinez Martinez, en
data 1/10/14 i amb núm. RGE 7365, sol•licita acollir-se a la baixa voluntària per motiu
de la seva sol.licitud de jubilació anticipada i a percebre l´indemnització prevista a
l´Acord Regulador per aquest motiu,
III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 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.licitut d´aquest, sempre que es
reuneixin els requisits i condicions establertes al Règim de la Seguretat Social que
sigui d´aplicació.
2n. D´acord amb el que estableixen els artícles 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.
3r. D´acord amb el que disposen els artícles 230.1 a), 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 pérdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.
4t. D´acord amb el que disposa l´artícle 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.
5è. D´acord amb el que disposen els articles 161 bis, 162, 163 i la disposició transitòria
tercera, del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, segons redacció feta per la Llei 40/2007, de
4 de diciembre, de Mesures en matèria de Seguretat Social, Llei 30/2005, de 29 de
diciembre, de Pressupostos Generals de l´Estat per l´any 2006 i Llei 35/2002, de 12
de juliol, de mesures per l´establiment d´un sistema de jubilació gradual i flexible,
respectivament, segons els requisists establerts per la disposició final 12.2 de la Llei
27/2011, d´ 1 d´ agost.
6è. D´acord amb el que disposa la Llei 47/1998, de 23 de desembre, per la qual es
dicten regles pel reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de Seguretat
Social. en determinats casos especials.
7è. D´acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/1998, de 29 de maig, pel qual es
dicten regles per al reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de la
Seguretat Social, en determinats casos especials.
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8è. D´acord amb el que desposa l´article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
9è. D´acord amb el que disposa l´artícle 35 de l´Acord Regulador del personal
funcionari de l´Ajuntament de Badia del Vallès.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia
507/2011, de 22 de juny.
Per tot això,
S'acorda:
Primer. Declarar a la senyora Remedios Martinez Martinez, en situació de jubilació
ordinària amb efectes de data 30 de setembre de 2014, data en la que es declararà
extingida la relació laboral i la pèrdua de la condició de funcionària d’aquesta
Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la
liquidació dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a
aquesta proposta d´acord.
Tercer. Reconèixer a la senyora Remedios Martinez Martinez, el dret a percebre l
´import corresponent al permi per jubilació anticipada de 17400,00 euros. Aquest
import anirà amb càrrec a la partida núm. 20 02 9204 16104 del pressupost municipal
vigent. Diferir l´abonament d´aquest import a la nòmina corresponent.
Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada (Cr. Alzina,
6, de 08214 BARBERÀ DEL VALLÈS), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa,
junta de personal i seccions sindicals.
7.
DECLARACIÓ
DE
SITUACIONS
PURIFICACIÓ MESA SORIANO

ADMINISTRATIVES

JUBILACIÓ

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1108/2014, relatiu a Declaració de Situacions Administratives,
Jubilació de personal funcionari.
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II. Relació de Fets
1. Per instància presentada per la funcionària senyora Purificación Mesa Soriano, de
data 18/8/14 i amb núm. RGE 26348 sol•licita acollir- se a la baixa voluntària per motiu
de la seva sol•licitud de jubilació amb efectes de data 06/11/2014.
III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1 a), 2 i 3 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, sempre que es
reuneixin els requisits i condicions establertes al Règim de la Seguretat Social que
sigui d´aplicació.
2n. 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.
3r. D´acord amb el que disposen els articles 230.1 a), 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.
4t. 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.
5è. D´acord amb el que disposen els articles 161 bis, 162, 163, la disposició transitòria
tercera, i disposició addicional 20a del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, segons redacció
feta per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de Mesures en matèria de Seguretat
Social, Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l´Estat per l
´any 2006 i Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per l´establiment d´un sistema de
jubilació gradual i flexible, respectivament, segons els requisits establerts per la
disposició final 12.2 de la Llei 27/2011, d´ 1 d´ agost.
6è. D´acord amb el que disposa l´article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia
507/2011, de 22 de juny.
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Per tot això,
Primer. Declarar a la senyora Purificación Mesa Soriano, en situació de jubilació
ordinària amb efectes de data 06 de novembre de 2014, data en la que es declararà
extingida la relació laboral i la pèrdua de la condició de funcionària d’aquesta
Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la
liquidació dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a
aquesta proposta d´acord. Diferir l´abonament d´aquests imports a la nòmina
corresponent.
Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada (Cr. Joan
Alcover, 48, de 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS), a l’àrea corresponent, al comitè
d’empresa, junta de personal i seccions sindical
8.
DECLARACIÓ DE SITUACIONS ADMINISTRATIVES JUBILACIÓ GABRIEL
SANTAMARTA CASTRO
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1111/2014, relatiu a Declaració de Situacions Administratives,
Jubilació de personal funcionari.
II. Relació de Fets
1.
Per instància presentada pel treballador senyor Gabriel Santamarta Castro, de
data 18/11/14 i amb núm. RGE 8424 sol•licita acollir-se a la baixa voluntària per motiu
de la seva sol•licitud de jubilació anticipada amb efectes de data 19/11/2014.
2.
Que per resolució de l’alcaldia 677/12, de 30 d´octubre, per la que s’acorda
declarar al treballador, senyor Gabriel Santamarta Castro, en situació de jubilació
parcial, des del 01 de novembre de 2012 i fins el 30 d´octubre de 2016, data en la que
el referit treballador compleix els 65 anys d’edat.
3.
Que en data 30 d´octubre de 2012, es va acordar amb aquest treballador l
´abonament en terminis del premi de jubilació establert a l´article 34 del Conveni
Col•lectiu vigent a l’ajuntament de Badia del Vallès, del que ha percebut les quanties
corresponents als anys 2012, 2013 i 2014.
III. Fonaments de dret
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1r. D´acord amb el que disposa l’article 49.1.f) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de
24 de març, de l’Estatut dels Treballadors, que estableix que “el contracte de treball
s’extingeix per jubilació del treballador”.
2n.Segons l´establert al Reial Decret 1132/2002, de 31 d’octubre, de desenvolupament
de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mides per l’establiment
d’un sistema de jubilació gradual i flexible, modificat pel Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig.
3r. D´acord amb el que disposen els articles 161 bis, 162, la disposició transitòria
tercera, i disposició addicional 20a del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, segons redacció
feta per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de Mesures en matèria de Seguretat
Social, Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l´Estat per l
´any 2006 i Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per l´establiment d´un sistema de
jubilació gradual i flexible, respectivament, segons els requisits establerts per la
disposició final 12.2 de la Llei 27/2011, d´ 1 d´ agost, segons redacció establerta pel
Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la
vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l´envelliment actiu.
4t. Resolució 677/2012, de 30 d´octubre, per la que s´acorda la jubilació parcial del
treballador, senyor Gabriel Santamarta Castro, i acta de la mateixa data, per la que s
´acorda l´abonament del premi de jubilació.
5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia
507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar al senyor Gabriel Santamarta Castro, en situació de jubilació
anticipada ordinària amb efectes de data 19 de novembre de 2014, data en la que es
declararà extingida la relació laboral i la pèrdua de la condició de funcionària d’aquesta
Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social amb efectes de
data 18 de novembre de 2014, i practicar la liquidació dels havers corresponents,
segons els documents comptables annexes a aquesta proposta d´acord.
Tercer. Reconèixer al senyor Gabriel Santamarta Castro, el dret a percebre l´import
corresponent al premi per jubilació anticipada per import de 4170,00 euros junt amb el
tercer termini establert en acord de 30.10.12, per import de 4410,00 euros. Aquests
imports aniran amb càrrec a la partida núm. 20 02 9204 16104 del pressupost
municipal vigent.
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Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució al interessat (Cr. Presbiterio
José Rodríguez, bloc 3, 1r B, de 14700 PALMA DEL RIO- CÓRDOBA-), a l’àrea
corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.
9.
APROVACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DE
PRESSUPOSTOS TANCATS
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1093/2014, relatiu a l'aprovació de la prescripció d'obligacions
reconegudes de Pressupostos tancats dels exercicis 2001 fins el 2009.
II. Relació de Fets
Atès que en data 13 de novembre de 2014, es va iniciar expedient per portar a terme
la prescripció d'obligacions pendents reconegudes de Pressupostos tancats, i en data
20 de novembre es va emetre informe d'Intervenció.
Atès que en data 20 de novembre es va emetre informe de Secretaria en relació amb
el procediment i la legislació aplicable.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
-

Art. 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària.

Real Decret-Legislatiu 2/2004 de 3 de març pel que se aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei 39/88 en matèria
de Pressupostos i Bases de Execució del Pressupost.
Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció de
Comptabilitat per l’Administració Local.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
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Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la prescripció d'obligacions reconegudes de Pressupostos tancats de
l'exercici 2001 fins el 2009, per import de 98.938,21 €, segons relació detallada per
exercicis i l'annex adjunt:
Exercici

Descripció

Import

2001 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

8.704,94

€

2002 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

9.617,78

€

2003 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

19.765,95

€

2004 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

1.774,40

€

2005 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

3.710,05

€

2006 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

30.715,63

€

2007 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

12.573,03

€

2008 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

5.894,69

€

2009 Prescripció d’obligacions reconegudes i altres causes

6.181,74

€

TOTAL

98.938,21

€

Segon. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva la prescripció
d'obligacions reconegudes i altres causes. Mitjançant diligència expedida per la
Tresoreria/Intervenció Municipal es farà constar que s'han practicat en la Comptabilitat
les anotacions relatives al present acord.
Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els
següents acords:
10. LIMITACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA
PÚBLICA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1148/2014, relatiu a Acord per a la limitació de l´autorització per
l´ocupació temporal de la via pública
II. Relació de Fets
1. Que per resolució núm. 98/2014, de 26 de febrer, es va acordar els terminis per la
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sol·licitud de llocs de venda eventuals en règim d´autoliquidació per l´ocupació
temporal de la via pública, establint, així mateix, quatre esdeveniments pels que es
podrà sol·licitar aquest tipus d´autorització administrativa, Sant Jordi, dia de la Mare,
Castanyada i Nadal.
2. Que per Sant Jordi i pel Dia de la Mare, es van autoritzar punts de venda de flors i
plantes, a diferents punts de la via pública, mitjançant una entitat sense ànim de lucre
inscrita al registre municipal i que va ser objecte de queixes per part de l´Associació de
Comerciants de Badia del Vallès, pel gran número de venedors i venedores que en
virtut d´una sola autorització administrativa, van vendre en aquelles dates, i les van
posar en coneixement en seu del Consell de Comerç, amb la concurrència del regidor
de Promoció econòmica i Comerç i regidors i regidores del consistori, i es determinà
limitar a dos autoritzacions de venda no sedentària eventual a la via pública.
3. Que segons allò acordat mitjançant resolució 98/2014, de 26 de febrer, s´ha iniciat el
període en data 24 de novembre el termini per a sol·licitar accedir a un núm. de parada
a la via pública per a la venda no sedentària de Nadal en règim d´autoliquidació,
segons l´establert en l´Ordenança fiscal número 9, article 8, part final de l´ultim
paràgraf, que diu: «(...) Quan es presenti la sol·licitud d´autorització per a gaudir dels
llocs eventuals s´adjuntarà degudament complimentat l´imprès d´autoliquidació de la
taxa.(...)»
III. Fonaments de dret
1r. Que l´Ordenança fiscal número 12, de les aprovades pel Ple municipal en data 31
d´octubre de 2013, per l´any 2014 estableix la taxa per ocupació temporal de la via
pública del municipi de Badia del Vallès, en atenció a allò previst als articles 58, 20.3.g,
20.3.l, 20.3.n i 20.3.q del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d'aquest text legal.
2n. Que en el seu punt 1.3, es regula l´ocupació temporal de la via pública dels
següents articles i/o productes, «...xurreries, quioscos gelats, loteries i apostes,
entrepans i begudes, bàscules i altres parades o similars:
(..) b) Ocupació temporal, per m2 i dia: 1,58 €
Quota mínima per dia: 38,51 €.»
3r. Que el mateix text estableix a l´article 5 l´apartat denominat beneficis fiscals, que
contempla en el segon paràgraf del text el següent:
«...Les associacions sense ànim de lucre del municipi, inscrites en el registre municipal
o en altre registre de rang superior estan exemptes del pagament de la tarifa
corresponent.»
4t. Que en data 29 de maig de 2013, en sessió ordinària del Ple municipal, es va
aprovar el REGLAMENT REGULADOR DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A BADIA
DEL VALLÈS, en virtut de la incorporació al dret intern de la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de data 12 de desembre de 2006, relativa als serveis
en el mercat interior, coneguda com a Directiva Bolkestein, ha comportat una profunda
transformació de la normativa aplicable en l'àmbit de les autoritzacions que atorguen
les administracions. La seva progressiva incorporació al dret intern, entre d'altres, per
la llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; la llei 10/2011,
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de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa o la Llei 7/2011,
de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que han transformat les disposicions
contingudes al Decret legislatiu 1/1993, de 9 de marc, sobre comerç interior, resulten
un factor necessari per a l'elaboració i aprovació d'aquest reglament.
En aquest reglament s´estableix en el seu article 1 l´objecte, principis i àmbit d
´aplicació, que:
«1. L'objecte d'aquest reglament és la regulació administrativa de la venda no
sedentària dins de l'àmbit del terme municipal de Badia del Vallès, la qual serà
d'aplicació als següents tipus de venda no sedentària: (...)
c) La de caràcter ocasional per festivitats, tradicions o similars com per exemple:
roses, castanyes, llibres ... (...)»
5è. Que l´article 6 del referit reglament estableix els requisits que s´han d´acomplir per
a poder obtenir les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària i que a
continuació es detallen: “(...) a) Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui
legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social
haurà d'incloure l'activitat a prestar.
b) Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en
possessió dels permisos de residencia i de treball que estableix la normativa especifica
vigent.
c) Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i
estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar exempts, estar donat d'alta
en el cens d'obligats tributaris.
d) Estar donats d'alta al regim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els
treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat
Social.
e) Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions especifiques a
aplicar als productes que tinguin a la venda.
f) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre
higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho
requereixin, segons les disposicions vigents.
g) Disposar d'assegurança de responsabilitat civil vigent sobre la instal·lació i l'activitat
per una cobertura mínima de 300.000 EUR.
h) Quan es tracti de cooperatives, s'haurà d'acreditar que tots els socis treballadors
estant adscrits en mateix Regim de la Seguretat Social (General o Especial de
treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els Estatuts socials de la
cooperativa.
2. L'Ajuntament podrà reservar, de manera excepcional, un número limitat de llocs de
venda no sedentària, amb l'objectiu de promoure l'ocupació de persones en situació de
risc d'exclusió social i la iniciativa empresarial. A la convocatòria pública s'hauran
d'especificar els requisits dels sol·licitants i el procediment i règim específic al qual es
restaran subjectes aquestes autoritzacions. “
6è. Que en el seu article 10 es regula la durada de l´autorització, i en el cas del aquí
descrit el punt 3 estableix que:
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«3. Les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària prevista en les lletres
c) i d) de l'article 1, tindran una durada coincident amb la naturalesa de la seva
celebració.»
7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per resolució
d´alcaldia núm. 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Limitar, a un màxim de 2 (dos), el número de llocs de venda eventuals en
règim d´autoliquidació per l´ocupació temporal de la via pública, dels que podran ser
sol·licitats per les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre de
l´ajuntament de Badia del Vallès, amb els beneficis fiscals relacionats al punt 5 de
l´Ordenança fiscal número 12, de les aprovades pel Ple municipal en data 31 d´octubre
de 2013, per l´any 2014.
Segon. La resta de llocs de venda eventuals en règim d´autoliquidació per l´ocupació
temporal de la via pública, s´autoritzaran, segons el que estableix Ordenança fiscal
número 12, de les aprovades pel Ple municipal en data 31 d´octubre de 2013, per l´any
2014 i amb l´acompliment dels requisits establerts a l´article 6 REGLAMENT
REGULADOR DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A BADIA DEL VALLÈS, aprovat pel
Ple municipal de data 29 de maig de 2013.
Tercer. Notificar el present acord a l´OAC, el servei de Promoció econòmica i comerç,
a l´àrea d´urbanisme i medi ambient, a l´Associació de comerciants de Badia del Vallès
i a les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre de l´ajuntament
de Badia del Vallès.
11. PRÓRROGA CONTRACTE SERVEI ESPORGA 2014/2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1055, relatiu a aprovació de pròrroga expressa i última del contracte
de serveis de poda.
II. Relació de Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de gener, es va aprovar
l’adjudicació d’aquest servei a l’empresa URBASER, S.A, per import de 64.068,61
euros i 11.532,35 euros corresponents a l’IVA. El contracte administratiu de serveis es
va signar l’1 de febrer de 2011 i segons la clàusula tercera del contracte administratiu,
la duració del contracte de serveis és de dos anys, a comptar des del 3 de febrer de
2011, i es pot prorrogar d’any en any, per un termini de dos anys més, com a màxim.
2. En data de 6 de novembre de 2014 s'ha emès informe de la Tècnica de Medi
Ambient on s'acredita la necessitat, idoneïtat i conveniència d'aprovar la pròrroga
expressa d'aquest contracte per termini d'un any, amb expressió de les condicions de
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prestacions i preu que deriven del contracte i les necessitats pròpies dels serveis de
poda d'enguany.
3. En data 12 de novembre s'ha subscrit l'acta d'audiència i acord del contractista amb
la necessitat de la pròrroga i les condicions de serveis i preus informades pel servei
gestor.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la clàusula tercera del contracte administratiu de serveis subscrit en
data 1 de febrer de 2011 i les clàusules del Plec de clàusules administratives
particulars que forma part del contracte.
2n. Segons els articles 23, 89, 303, disposició addicional segona 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 atribucions atorgades en aquest òrgan pel
decret d'Alcaldia núm.507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar la pròrroga expressa i de comú acord del contracte de serveis de poda
de l'arbrat viari 2014-2015, amb l'empresa URBASER S.A, per període d'un any, des
del 3 de febrer d'enguany al 3 de febrer de 2015, data a la qual pel transcurs del quatre
anys màxim de vigència quedarà exhaurida la vigència d'aquest contracte. Les
condicions prestacionals i econòmiques, 36.291,03 euros, sense IVA, s'ajusten allò
establert a l'acta de data 12/11/2014.
Segon. Aprovar el document comptable annex d'autorització i disposició de crèdit (AD)
per l'objecte i l'import assenyalats, així com el seu IVA corresponent ( 7,621,12 euros),
amb càrrec a la partida 1204-1711-22799 del pressupost vigent.
Tercer. Facultar a la senyora alcaldessa perquè subscrigui els documents que siguin
necessaris per a la consecució del present acord i notificar-lo a l'empresa contractista

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa,
Eva María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 12 hores, el qual, com a
secretària municipal, en dono fe.
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