
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2014

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2014

  

Badia del Vallès, 29  de setembre 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

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.

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
22 de     

setembre de 2014.

 

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 700/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

 

II. Relació de Fets

En  data  29  de  setembre  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:
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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 40.358,27 €,  segons es detalla a la relació núm. 30/2014, adjunta.

 

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 24.421,45  €,  segons es detalla a
la relació núm. 59/2014 (Factures SOREA), adjunta.

 

Tercer.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 137.770,77  €,  segons es detalla a
la relació núm. 60/2014, adjunta.

 

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions,
fases O i ADO, per un import total de 49.960,68  €,  segons es detalla a la relació núm.
61/2014, adjunta.

 

3. APROVACIÓ CONVENI “PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA”

 

Vista la proposta de Conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'ajuntament de Badia
del Vallès per a la redacció d'un Pla local de seguretat viària (PLSV).

 

Atès que l'objecte del conveni és la redacció d'un PLSV, que tingui en compte els trets
bàsics i característics de Badia del Vallès amb l'objectiu de contribuir a un augment en
la seguretat viària d'aquest municipi.
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Primer.  Aprovar  el  Conveni  per  a  la  Redacció  d'un  Pla  local  de  seguretat  viària
subscrit  entre l'Ajuntament i  el  Servei Català de Trànsit,  amb l'objectiu de reduir  la
sinistralitat a la xarxa viària urbana de Badia del Vallès, d’acord amb el text proposat
que s’adjunta.

 

Segon. Facultar al Tinent d’Alcalde de Seguretat ciutadana, Sr. Juan Antonio Lancho
Aceituno per la signatura del Conveni, això com per a la realització de tots els actes
d'aplicació del mateix que siguin necessaris.

 

Tercer. Notificar el present acord al Servei Català de Transit

 

4. REDUCCIÓ DE POTÈNCIA PUNTS DE SUBMINISTRAMENT

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 351/2014, relatiu a REDUCCIÓ DE POTÈNCIA PUNTS DE 
SUBMINISTRAMENT

 

II. Relació de Fets

Atès que durant els darrers 7 anys s'ha produït un increment substancial en el preu
que han de pagar les corporacions locals pel subministrament de l'energía elèctrica .

D’acord amb l'acord d'adhessió de l'ajuntament de Badia del Vallès amb l'associació
catalana de municipis per a la licitació del submimistrament elèctric amb condicions
avantatjoses, segons acord de la Junta de Govern de data  25 de març de 2014. 

 

III. Fonaments de dret

 

Segons la  Ordre ITC 1659/2009 de 22 de juny a on s'eliminen les  Tarifes d'Últim
Recurs (TUR) i la obligatorietat de contractar amb una comercialitzadora per a aquells
subministraments amb potència superior a 10 KW i que en cas contrari es pagaria una
penalització del 20 per cent en cada subministrament afectat, segons l'article 22.2 de
l'esmentada  ordre.

S'acorda:

 

Primer. Aprovar el canvi de les potències contractades dels quadres  elèctriques situat 
a:
 
- Av, Cantàbric front Poliesportiu Vell
   Potencia actual 16 KW 3.0A               Potencia futura a contractar 8KW 2.0 DHA
 
- Av. Via de la Plata, 11
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  Potencia actual 16 KW 3.0A                Potencia futura a contractar 8KW 2.0 DHA
 
- Carrer Santander front núm. 10
 Potencia actual 17,66 KW 3.0A            Potencia futura a contractar 8KW 2.0 DHA

 

- Escales mecàniques

Potencia actual 34,64 KW 3.0A              Potencia futura a contractar 8 KW 2.0 DHA

 

- Av. Burgos s/n Escales mecàniques

Potencia actual 25 KW  3.0A                       Potencia futura a contractar 8KW 2.0 A

 

- Carrer Porto, 1

Potencia actual 13,2  KW  2.1DHA         Potencia futura a contractar 8KW 2.0 DHA

 

- Carrer Mallorca front nº 1

Potencia actual 28,4 KW  3.0A              Potencia futura a contractar 8KW 2.0 DHA

 
- La Mancha junt CT518 Casal dels infans 
Potencia actual 31,5 KW  3.0A              Potencia futura a contractar 8KW 2.0 A

 

- C. Saragossa costat caserna Guardia Civil

Potencia actual 17 KW   3.0 A              Potencia futura a contractar 15 KW 2.1 DHA

 

- Av. Burgos front Plaça Sardana

Potencia actual 20 KW  3.0 A              Potencia futura a contractar 10 KW 2.0 DHA

 

- Carrer Menorca- Parc de Menorca

Potencia actual 40 KW  3. 0 A             Potencia futura a contractar 10 KW 2.0 DHA

 
 Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per un import total de 1.996,50 euros IVA inclós, amb càrrec a la partida 1404 
1651 22100 del pressupost ordinari per a 2014.
 
Tercer. Notificar el present acord a Endesa Energia SAU.

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa
Eva Menor Cantador, aixeca la sessió essent les onze hores i cinquanta-cinc
minuts, el qual, com a secretària de l'Ajuntament, en dono fe.
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