JUNTA DE GOVERN LOCAL 24/2014

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 DE JUNY DE 2014

Badia del Vallès, 30 de juny 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 Jiménez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica.
Excusen la seva assistència la senyora Raquel Gracia Peral .

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 17 de
juny 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
5.086,87 €, de la relació núm. 22/2014.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 93.129,43 €, de la relació núm. 42/2014.
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 11.793,05 €, de la relació núm. 41/2014 (Factures Gas Natural).
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3. APROVACIÓ MEMÒRIA COSTOS DELS SERVEIS 2013

Vist que la Llei 1/1994 de Creació del municipi de Badia del Vallès –en concret a la disposició
addicional tercera- obliga a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a finançar durant el
període de 10 anys, els serveis no obligatoris que en el moment de la creació del municipi eren
prestats per la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
Atès que la metodologia emprada per a calcular el cost dels serveis respecta les pautes
establertes per la Sindicatura de Comptes en el Dictamen referent a la determinació del cost
dels serveis públics en un ens local, emès l’11 de febrer de 1999, i utilitzades en l’informe
46/1998-B, Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels Serveis no obligatoris.
Atès que la implementació d’un sistema de càlcul de costos permet conèixer els costos reals
dels serveis prestats per l’Ajuntament.
Atès que el coneixement dels costos faciliten la presa de decisions interna per tal de millorar
l’eficiència en la gestió econòmica.
Atès que institucionalment es vol millorar la transparència i el rendiment de comptes davant
dels ciutadans de la gestió realitzada i dels recursos públics emprats.
S'acorda:
Aprovar les memòries de costos dels serveis prestats per l’Ajuntament de Badia del Vallès
durant l’exercici pressupostari 2013 que s’annexen i adjuntar-les a l’expedient del Compte
General de l’entitat.

4. APROVACIÓ DESPESES GESTIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la
obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2014, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2301.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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 D. LEG. 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 i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.
S'acorda:
Ùnic: Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament
a justificar (fases ADOJ), per un import de 18.000,00 €, per atendre les obligacions,
corresponents al mes de juliol de 2014, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
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Finalitzada la discussió del punt únic 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,
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