
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 7/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 24 DE FEBRER DE 2015

Badia del Vallès, 24 de febrer de 2015

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

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. Documents comptables (expte. 471/2015)

3. Documents comptables Festa Major 2014 (expte. 355/2015)

4. Aprovació Conveni entre l'Ajuntament i la Creu Roja per a la cessió en precari d'un local  
municipal (expte. 1159/2014)

5. Adhesió al programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica  (expte. 382/2015)

6. Traspàs parades Mercat Municipal 144-145 (expte. 146/2015)

7. Baixa autorització administrativa de la parada número 214 del mercat no sedentari (expte. 
236/2015)

8. 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 
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17 de febrer de 2015.

 

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 471/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 19 de febrer de 2015 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 5.919,88 €, segons es detalla a la relació núm. 05/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  91.249,35  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 08/2015, adjunta.

3. DOCUMENTS COMPTABLES FESTA MAJOR 2014

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 355/2015, relatiu a l'aprovació dels documents comptables Festa 
Major 2014

II. Relació de Fets

1. Vist  l'informe presentat  per la tècnica de Cultura, relatiu a la presentació de les 
factures de l'empresa Falsalarma, S.C.P.,  al  2015, en relació a les actuacions a la 
Festa Major 2014.

S'acorda:

Primer. Aprovar els documents comptables en fase AD a l'empresa:

Falsalarma,  S.C.P,  per  la  producció  del  Festival  Badia  Street  2014  per  import  de 
1.210,00€ iva inclòs.

Falsalarma, S.C.P pel Festival Badia Street 2014 per import de 10.248,70€ iva inclòs

Falsalarma, S.C.P pel Festival Rumbandia 2014 per import de 1.168,00€ iva inclòs 

Segon. Notificar el present acord a l'empres Falsalarma, S.C.P

4.  APROVACIÓ CONVENI  ENTRE L'AJUNTAMENT I  LA CREU ROJA PER A LA 
CESSIÓ EN PRECARI D'UN LOCAL MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1159/2014, relatiu a aprovació conveni entre l'Ajuntament i la Creu 
Roja per a la Cessió a precari d'un local municipal 

II. Relació de Fets

1.  Des de l'any 2010,  la Creu Roja de Sabadell  desenvolupa al  nostre municipi  el 
projecte  Kits  de  Suport  Social,  a  través  del  qual,  amb  la  col·laboració  dels  seus 
voluntaris, distribueix lots adreçats a famílies en situació de dificultat econòmica, amb 
l'objectiu prioritari d'atendre als col·lectius més desfavorits.

En   els  darrers  anys,  han  anat  ampliant  la  seva  intervenció  i  col·laboració  amb 
l’ajuntament de Badia del Vallès i manté altres línies de suport a famílies del municipi, 
les quals quedaran recollides en el conveni marc per l’exercici 2015, entre les quals cal 
destacar:

- a nivell assistencial, entrega targes mensuals per comprar aliments i roba per infants i 
adolescents,  ajuts  de  menjador  escolar,  ajuts  econòmics  per  evitar  talls  de 
subministraments, lots d’aliments per la gent gran a domicili...

- realitzen altres activitats d’acompanyament, suport i promoció de la gent gran

- duu a terme i col·labora en tallers que es fan al municipi per afrontar la situació de 
crisi econòmica (eficiència energètica, cuina econòmica,...). 
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-  és  membre  del  Consell  Municipal  de  Serveis  Socials  i  participa  en  totes  les 
comissions de treball del mateix.

- es troba en fase de disseny de projectes d’intervenció educativa amb adolescents

2.  Aquest  increment  d’actuacions  al  municipi  i  la  intenció  d’ampliar  les  línies 
d’intervenció a diferents nivells, fan palesa la necessitat que la Creu Roja pugui tenir 
un punt de presència i compti amb un local per desenvolupar la seva activitat a Badia 
del Vallès.

3.  Consta  a  l'expedient   informe  justificatiu  del  servei  gestor  de  les  necessitats  i 
finalitats públiques del conveni que es proposa aprovar per tal de que, entre d'altre es 
cedeixi a precari a la Creu Roja un local de propietat municipal.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord  amb el que disposen els arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69 a 72 concordants de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53, 239 i ss 
del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el text refós  de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya: art 4.1 c) i concordants del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; arts 22 i 
ss de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts 303 a 311 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, Activitats i Serveis (ROAS) 

2n.Segons els articles 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals , pel que fa a la possibilitat dels 
ens locals de cedir en precari l'ús de béns patrimonials a entitats privades sense ànim 
de lucre que els hagin  de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès social, sempre en 
benefici d'interessos de caràcter local.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan en virtut del Decret 
de delegacions núm. 507/2011 de 22 de juny. per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració  entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i 
Creu Roja per la cessió en precari de l'ús d'un local municipal, per tal d'atendre les 
finalitats públiques d'interès social expressades a la part expositiva d'aquest acord.

Tercer. Delegar a l'Alcaldia la formalització i signatura d'aquest Conveni.

Quart. Notificar al interessats.

5. ADHESIÓ AL PROGRAMA METROPOLITÀ DE MESURES CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 382/2015, relatiu a  PROGRAMA AMB-POBRESA ENERGÈTICA.
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II. Relació de Fets

Atès que la pobresa energètica és present i s’ha incrementat  al municipi els darrers 
anys, com a conseqüència directa del desfavorable context econòmic, i es manifesta 
com a un factor addicional i incremental de les situacions preexistents de vulnerabilitat 
econòmica.

Atesa la voluntat expressada pel Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de fer 
costat als Ajuntaments metropolitans per donar resposta, en la mesura de les seves 
capacitats i recursos, a la realitat que molts dels nostres veïns i veïnes estan patint en 
el seu dia a dia. 

Atès el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l’AMB per 
donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall  de subministraments 
energètics i  d’aigua per motiu de falta  de recursos econòmics,  establint  acords de 
procediment amb els Ajuntaments metropolitans, mitjançat l’acció dels seus serveis 
socials  bàsics,  així  com  amb  les  companyies  distribuïdores  d’aigua,  de  gas  i 
d’electricitat dins el seu àmbit territorial d’actuació.

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 l’Ajuntament  de Badia  del  Vallès compta,  per a l’any 2015,  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:

Primer.   Aprovar  l’Adhesió  al  Programa metropolità  de mesures  contra  la  pobresa 
energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb les directrius que 
estableix el Programa i la resta de documents que s´adjunten.

Segon. Notificar el present acord a  l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

6.  TRASPÀS PARADES MERCAT MUNICIPAL 144-145

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 146/2015, relatiu al traspàs de la concessió administrativa de les 
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parades del mercat municipal núm. 144-145.

II. Relació de Fets

1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 
272/2015,  la  senyora  Maria  Antonia  Martín  García  amb  DNI  40950737  L  i  com 
concessionària  de  les  parades  del  Mercat  municipal  núm.  144-145  destinades  a 
l’activitat de Joieria – Rellotgeria,  ha sol·licitat  el traspàs de les parades del mercat 
núm. 144-145 a favor del senyor Joaquín Carrasco Pérez, amb DNI 47155582Q i per 
desenvolupar l’activitat de Fleca – Pastisseria.

2. Vist  que la sol·licitud de traspàs comporta la modificació de l’activitat  de Joieria 
-Rellotgeria a Fleca – Pastisseria, 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, i que transcorregut el termini de deu 
dies que es preveu l’esmentat article, no hi ha hagut cap al·legació.

3. En data 3 de febrer de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

4. En data 16 de febrer de 2015 s’emet informe per part del departament de tresoreria 
d’aquest Ajuntament.

III. Fonaments de dret

1r. Vist l’informe tècnic favorable de data 20 de gener de 2015 emès per part del servei 
de P. Econòmica i Comerç.

2n. Vist l’informe per part del Responsable del Mercat en lo preceptiu que ens indica 
en  el  Reglament  de  Règim  Interior  del  Mercat  respecte  a  l’autorització  per  la 
modificació  d’activitat.  

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. Aprovar el traspàs de les parades núm. 144-145 a favor del senyor Joaquín 
Carrasco Pérez, amb DNI 40950737L, per la quantitat de 1.000’00€ i per dur a terme 
l’activitat de Fleca – Pastisseria.

Segon. El canvi d’activitat de les parades  deurà complir les normes que regeixen en el 
Reglament del Mercat així com les que requereixi  la nova activitat, tant en matèria 
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sanitària com tècnica

Tercer.-  El  nou concessionari  estarà  obligat  a l’obtenció  de la  llicència  d’obertura  i 
activitat  dins  del  termini  màxim  de  dos  mesos  per  activitats  innòcues.  Si  per 
circumstàncies imputables a/als concessionari/s, aquests no obtinguessin la llicència 
meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 

Quart.- Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada 
finalitzat tots els requisits necessaris per efectuar aquest  canvi,  el  qual desplegarà 
efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix 
es signi.

Cinquè.- Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, Governació i Serveis Generals, 
a l’àrea d’Urbanisme respecte a la llicència d’obres i d’activitat i a l’ORGT. 

7.   BAIXA  AUTORITZACIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  LA  PARADA  NÚM.  214  DEL 
MERCAT NO SEDENTARI

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 236/2015, relatiu a la petició de baixa de l’autorització administrativa 
a la parada núm. 214 del mercat no sedentari.

II. Relació de Fets

1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 
406/2015, la Sra. Mònica Gonçalves Gonçalves, amb DNI 38132656J, com a titular de 
la parada del mercat setmanal núm. 214 i de 4 metres lineals, ha sol·licitat la baixa de 
l’esmentada concessió administrativa

2.  En  data  20  de  gener  de  2014  es  va  aprovar  la  renovació  de  l’autorització 
administrativa per a la venda no sedentària de la parada núm. 2014. 

3. 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. 

4. En data 4 de febrer de 2015 s’emet informe tècnic del servei de P. Econòmica i 
Comerç concedint la baixa sol·licitada amb efectes de l’1 de febrer de 2015 i en data 
16  de  febrer  de 2015  s’emet   informe per  part  del  departament  d’intervenció  fent 
constar  obligacions  i  deutes  tributàries  pendents  amb  l’ajuntament  per  import  de 
474,72 €.
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III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 14.1 del reglament regulador de la venda no sedentària de 
Badia del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveu la renúncia expressa i escrita 
a l’autorització administrativa. 

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 507/2011 de 22 de juny de 2013 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar extingida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm. 
214 del mercat no sedentari, amb efectes de l'1 de febrer de 2015, emplaçant-la a que 
liquidi  els  deutes  pendents  amb  l’ajuntament  seguint  les  indicacions  que  marqui 
l’oficina local de l’ORGT, cosa que d’incomplir-ne comportarà les accions legals que 
se'n derivin. 

 

Segon.  Notificar  la  present  resolució  a  la  interessada,  al  servei  d'Economia  i  a 
l'Organisme de Gestió Tributària. 

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