JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/2014

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE GENER DE 2014

Badia del Vallès, 27 de gener 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 Jiménez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica.
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 20 de gener de
2014.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del Dleg. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 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 que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.
Vista la resolució de l'alcaldia número 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
6.240,39 €, de la relació núm. 2/2014.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 8.999,93 €, de la relació núm. 2/2014.

3. APROVACIÓ RENÚNCIA VOLUNTÀRIA PARADA 162 DEL MERCAT NO SEDENTARI
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En data 18 de desembre de 2013, la Sra. Juana Jiménez Gómez, ha cursat instància número
de registre d’entrada 2013/7522 on demana que donar-se de baixa de la llicència per
cessament de l’activitat.
Segons dades del servei gestor , la Sra. Jiménez Gómez és titular de l’autorització
administrativa per a l’exercici de la venda no sedentària a la prada número 162 del mercadet
ambulant de 4mts. I des de la data 30/09/2013.
D’acord amb els articles 14.1 i 12 del reglament regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveuen respectivament, la renúncia expressa a
l’autorització administrativa i els ingressos i taxes municipals i de conformitat amb les facultats
que delegades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2013.
S’acorda:
Primer. Declarar extingida l’autorització administrativa corresponent a la parada núm. 162 del
mercadet ambulant, per causa de la renúncia voluntària i expressa de la seva titular, Sra.
Juana Jiménez Gómez, amb efectes de l’1 de gener de 2014.
Segon. Aprovar la liquidació annexa per import total de 1.934’28 € ( mil nou-cents trenta-quatre
euros amb vint-i-vuit cèntims) corresponent als anys 2011, 2012 i 2013.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, a l’Organisme de Gestió Tributària
i al servei d’Economia i Hisenda.

4. ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT
CONCURS
DE
PROCEDIMENT
OBERT
DE
L’ARRENDAMENT DELS LOCALS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS

Vist l’interès per la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç per dinamitzar el comerç local
del municipi.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès és la propietària legal dels locals comercials de
Badia del Vallès i que actualment en té un total de 9 sense activitat econòmica per rescissió de
contracte i que corresponen als locals comercials nombres 12,30, 90, 102, 108, 125, 131,133 i
136, situats a diferents llocs del municipi.
Vist la proposta del Plec de Condicions economicoadministratives que regiran l’adjudicació
mitjançant concurs de procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de
l’ajuntament de Badia del Vallès.
Atès les categories dels locals i el preu del lloguer mensual de cada local s’especifiquen en la
clàusula primera del Plec de condicions i que s’annexa juntament a amb aquesta proposta en
l’expedient.
Vist l’informe tècnic per part del Servei de Promoció Econòmica i Comerç.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i iniciar el concurs de
procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia
del Vallès per els locals números, 12,30, 90, 102, 108, 125, 131,133 i 136 , fixant com clàusules
especifiques les que s’indiquen en el mateix plec de condicions.
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 15 dies hàbils des de la última publicació oficial.
Segon.- Fer les corresponents publicacions al BOP I al DOGC.
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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 minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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