(expte. 942/2015)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 15 D'ABRIL DE 2015

Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 21/04/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

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:
1.

Acta de la sessió anterior

2.

Documents comptables (948/2015)

3.

Despeses gestió ajuts d'urgència social (expte. 800/2015)

4.

Subvenció Entitats i Associacions 2015 (expte 657/2015)

5.

Formalització comunicació canvi titularitat activitat al Banc de Sabadell
(expte. 876/2014)

6.

Contracte menor de servei de recollida i acollida d'animals de
companyia (expte. 630/2015)

7.

Descàrrega comptable referent a liquidacions de l'IBI 2015 (expte.
950/2015)

8.

Temes d'urgència

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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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.

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

Badia del Vallès, 15 d'abril de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Miguel Sánchez Laguna (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 21/04/2015
HASH: 44e1b1fa779fc5f2c772947793160c85

JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/2015

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
31 de març de 2015.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 948/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 9 d’abril 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.

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

DOCUMENTS COMPTABLES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.

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 5.459,42 €, segons es detalla a la relació núm. 11/2015, adjunta.

Ajuntament de Badia del Vallès
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 53.577,73 €, segons es detalla a
la relació núm. 21/2015, adjunta.
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 47.024,61 €, segons es detalla a
la relació núm. 20/2015, adjunta (Factures Endesa).

Expedient número 800/2015, relatiu a AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL ABRIL 2015.
II. Relació de Fets
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

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

I. Identificació de l’expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. DESPESES GESTIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL

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:
Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 20.000,00 €, per atendre les
obligacions, corresponents al mes d´abril de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2015, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

4. SUBVENCIÓ ENTITATS I ASSOCIACIONS 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 657/2015, relatiu a l'aprovació de les bases particulars reguladores
de la concessió de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals
de Badia del Vallès.

1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de
subvencions i la ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació
complementària d'aplicació.
2n. D'acord amb les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que
s'adjunten i formen part d'aquesta proposta, així com l'annex I.
3r. 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 les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que
s'adjunten i formen part d'aquesta proposta, així com l'annex, que s'adjunten i formen
part d'aquest acord.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest
exercici pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i
associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions
ciutadanes i que tinguin entre els seus objectius i fins socials la realització d'activitats
de caire cultural , social, educatiu, esportiu, etc.
Excepcionalment podran optar a aquesta convocatòria de subvencions, grups de
persones representats per una persona física de la població, quan la rellevància
cultural extraordinària del projecte presentat i els seu impacte en el municipi ho
aconselli.
Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
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1. Segons l'informe de la tècnica de cultura de l'Àrea D'Acció Social i Cultural, de data
13 de març, relatiu a l'aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió
de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del
Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Tercer. Aprovar l'autorització de despesa per import de 25.000€ (vint-i-cinc mil euros),
amb càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual.
Quart. Donar publicitat en els taulells d'anuncis de l'Ajuntament i d'altres mitjans
adients de comunicació. El període de presentació de sol·licituds serà del 27 d'Abril al
08 de Maig de 2015.

Expedient número 876/2014, relatiu a la formalització comunicació del canvi de
titularitat de l’activitat Entitat d’Estalvis Caixa Penedès a Banc Sabadell.
II. Relació de Fets
1. Vista instància i documentació adjunta presentades per la Sra. Patricia Lluch en
representació de Banc Sabadell S. A., referent al canvi de titularitat de l’activitat Entitat
d’Estalvis Caixa Penedès a Banc Sabadell, del local comercial número 138, ubicat a la
Plaça Major s/n de Badia del Vallès.
2. D'acord amb l'informe emès per l’enginyer municipal referent a la comunicació
d’obertura.

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

I. Identificació de l’expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. FORMALITZACIÓ COMUNICACIÓ CANVI TITULARITAT ACTIVITAT AL BANC DE
SABADELL

1r. De conformitat amb la resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2012, la
qual aprovà la delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i
l’aprovació de les liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això S'acorda:
Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de l’activitat Entitat d’Estalvis Caixa
Penedès al Banc de Sabadell, al local comercial ubicat a la Plaça Major s/n de Badia
del Vallès, per exercir l’activitat de oficina bancària.
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de
369,25 €, segons l'Ordenança Fiscal número 15 Art. 6.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat .
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III. Fonaments de dret

6. CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DE
COMPANYIA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 630/2015, relatiu al contracte menor de serveis de recollida i
acollida d'animals de companyia

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 22, 111, 138 i concordants del RDL 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i de
conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret D’Alcaldia de 22
de juny de 2011.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Primer. Aprovar el contracte menor de recollida i acollida d'animals de
companyia amb al Centre d’acollida Help Guau .

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

D’acord amb l’informe dels serveis gestors d’urbanisme i medi ambient, de data 30 de
març de 2015, que acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de contractar el servei
de recollida i acollida d’animals de companyia davant la inexistència d’un servei propi
municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Objecte: La prestació i execució dels serveis de recollida i acollida d'animals de
companyia .
a)

Recollida, captura i acollida d’animals de companyia.

b)

Vigència: màxim 1 any des de l’aprovació.

c)
Preu del contracte i IVA aplicable: el preu màxim del contracte serà de 12.000
euros, i 2.500 € d’IVA
d)

Condicions econòmiques i forma de pagament: al presentar factura.

e)
Règim jurídic: per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de
serveis, en tot allò no previst serà d’aplicació el RD 3/2011, de 14 de novembre i la
resta de legislació i normativa de desenvolupament.
Tercer. Notificar el present acord al Centre d’acollida Help Guau .

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 5F3DMA3H22MYHARPJFMAJLS6R | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:

7. DESCÀRREGA COMPTABLE REFERENT A LIQUIDACIONS DE L'IBI 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 950/2015, relatiu a l’aprovació de la descàrrega comptable dels
rebuts/liquidacions de l’impost sobre bens immobles (IBI), motivada per la declaració
d’alteracions cadastrals corresponents a l’aparcament soterrani ubicat a l’Av Burgos
d’aquest municipi.

Atès que s’havien detectat errades en la divisió horitzontal que consta al cadastre i per
tant es va de procedir a la declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o
divisió de bens immobles, corresponent.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposen els articles:
- 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú

Nombre : 2015-0014 Data : 21/04/2015

L’Organisme de Gestió Tributària, en el marc de les competències delegades per
aquest Ajuntament, ha procedit a la liquidació de l’IBI de les places de l’aparcament de
l’Av Burgos corresponents a l’exercici 2015, per un import total de 7.929,72 €, que es
detallen a l’annex 1 adjunt.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

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. Sol·licitar a l'ORGT que procedeixi a la descàrrega comptable dels
rebuts/liquidacions que es relacionen a l’annex 1, per un import total de 7.929,72 €
corresponents a l’IBI de l’exercici 2015, atès què estan en tràmit d'aprovació de la
baixa per l'òrgan municipal competent, o per altres causes per les que s'ha de
interrompre el procediment recaptatori i procedir a la data de la comptabilitat de
l'ORGT amb devolució dels valors a l'Ajuntament.
Segon. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els
següents acords:
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- 13 del RDL 1/2004, de 5 de març, text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

8. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE MILLORA DE L’ENTORN
DEL MERCAT MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1319/2014, relatiu a la aprovació pla seguretat i salut obres de
millora del entorn del mercat municipal de Badia del Vallès, dins de les actuacions del
Pla Xarxa Governs Locals 2012/2015.

3. En data 15 d'abril de 2015, l'empresa Artea mediambient SL, va presentar el pla de
seguretat i salut derivat de l'estudi bàsic de seguretat aprovat per les de millora de
l'entorn del mercat municipal de Badia del Vallès.
4. Atesa la necessitat de nomenar un Tècnic que coordini en matèria de seguretat i
salut les obres de millora de l'entorn del mercat municipal de Badia del Vallès.
5. Vist que la Sra. Sandra Mota Nogales forma part de la plantilla tècnica de l'àrea
d'urbanisme de l'ajuntament, com a arquitecta tècnica municipal i reuneix els requisits
necessaris per desenvolupar aquest treball.
6. Atesa la necessitat de designar la Direcció facultativa per les obres de millora de
l'entorn del mercat municipal de Badia del Vallès i Marta Vicens Núñez forma part de la
plantilla tècnica, com a arquitecta municipal i reuneix els requisits necessaris per
desenvolupar aquest treball.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 7.2 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985., de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora del enton del mercat
municipal de Badia del Vallès, redactat per Artea mediambient SL.
Ajuntament de Badia del Vallès
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2. En data 24 de març de 2015 la junta de govern local va adjudicar a Artea
mediambient SL, el contracte d’obra de millora de l'entorn del mercat municipal de
Badia del Vallès.

Codi Validació: 5F3DMA3H22MYHARPJFMAJLS6R | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

1. En data 27 de gener de 2015 es va aprovar l'estudi bàsic de seguretat i salut per les
obres de millora del entorn del mercat municipal, projecte inclòs dins de les actuacions
del Pla Xarxa Governs Locals 2012-2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Segon. Designar a Sandra Mota Nogales, arquitecta tècnica, per a la coordinació de
seguretat i salut de les obres de millora del entorn del mercat municipal de Badia del
Vallès i a Marta Vicens Núñez, arquitecta, per a la direcció facultativa.
Tercer. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària de les obres.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

