
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 24/2016

(expte. 1779/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 8 de juliol

Badia del Vallès, 8 de juliol de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per la Tinenta d'alcaldessa senyora Montserrat 
Jiménez Molina.

Hi concorren els regidors següents:

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

Excusen la seva assistència l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador i el Tinent d'alcaldessa 
senyor Rafael Moya Camarón.

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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 1785/2016)

3. Ajuts d'urgència social juliol 2016 (expte. 1739/2016)

4. Aprovació Conveni amb l'Associació de comerciants 2016 (expte. 1493/2016)

5. Traspàs magatzem núm. 13-14 del Mercat Municipal (expte. 1560/2016)

6. Traspàs concessions administratives parades mercat 52-55 (expte. 1692/2016)

7. Temes d'urgència

1. Aprovació de l'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 1 de juliol de 2016.
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1785/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 6 / juliol / 2016, 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.

20 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 
468/2015, de 25 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  
1.285,99 € , segons es detalla a la relació núm. 15/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 108.251,96 €, segons es detalla a la relació núm. 54/2016,  
adjunta.

Tercer.  Aprovar  la  certificació  núm.  3  del  mes  de  maig  de  2016  de  RUBATEC,  fra.  Núm 
FE2016-06-28 DE DATA 14/06/2016, per  un import  de 80.448,05 €,  segons es detalla a la 
relació núm. 55/2016, adjunta..

3. Ajuts d'urgència social juliol 2016

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 1739/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL JULIOL 2016

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´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  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 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. 

Per tot això, s'acorda:

Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses,  reconeixement  d’obligacions  i  pagament  a 
justificar  (fases  ADOJ),  per  un  import  de  23.000,00  €,  per  atendre  les  obligacions, 
corresponents al mes de juliol 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

4. Aprovació Conveni amb l'Associació de comerciants 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1493/2016, relatiu a la proposta de conveni de col·laboració amb l’associació 
de comerciants de Badia del Vallès 2016.

II. Relació de Fets

1. Per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2015 es va aprovar la subscripció d’un 
conveni de col·laboració amb l’associació de comerciants de Badia del Vallès per dinamitzar el  
comerç local durant l’any 2016.

2. La valoració conjunta entre l’associació de comerciants de Badia i  el servei  de promoció 
econòmica  i  comerç  de  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  quan  al  desenvolupament  de 
l’esmentat conveni de col·laboració ha estat positiva per al comerç local i per al municipi.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

3. L’associació de comerciants de Badia del Vallès ha tornat a sol·licitar continuar seguint en 
aquesta línia de treball conjunt amb l’Ajuntament de Badia del Vallès.

4.  En data 29 de juny de 2016 la tècnica de promoció econòmica i  comerç emet  informe 
favorable per continuar renovant l’esmentat conveni de col·laboració.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre de subvencions públiques, 
el RD 887/2006, de 21 de juliol que aprova el “Reglamento de la Ley de subvenciones públicas” 
i els articles 118 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament  
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar i subscriure un nou conveni de col·laboració amb l’associació de Comerciants 
de Badia per al desenvolupament de les actuacions previstes al projecte presentat per al 2016 
i, que comportarà l’atorgament d’una subvenció de 1.500 € per aquestes actuacions de suport  
al comerç local.

Segon. Sol·licitar la justificació de les despeses que es derivin del mateix conveni, de la qual es  
objecte aquesta subvenció.

Tercer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4301.48912 del pressupost vigent.

Quart.  Notificar  la  present  resolució  a  l’Associació  de  Comerciants  de  Badia  i  a  l’Àrea 
d’Economia.

5. Traspàs magatzem núm. 13-14 del Mercat Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 1560/2016,  relatiu  al  traspàs dels  magatzems núm. 13  i  14  del  mercat  
municipal.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
4745/2016, el Sr. Daniel Barroso Guerra com concessionari de les parades del mercat núm. 
171-172-173, ha sol·licitat  autorització per traspassar els magatzems núm. 13 i 14 de 6,24 m2 
de superfície i que va adquirir mitjançant traspàs aprovat per Junta de Govern Local de data 3 
de  juny  de  2003,  a  favor  del  senyor  Juan  Manuel  Castro  Repetto  i  que  consta  com  a 
concessionari de les parades del mercat núm. 52-55.
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2. En data 14 i 17 de juny de 2016 s’emeten respectius informes per part del responsable del  
Mercat .

3.  Vist  l’informe  per  part  del  departament  d’intervenció  així  com  el  certificat  de  l’ORGT 
conforme el Sr. Castro Repetto no té cap deute amb aquest Ajuntament.

III. Fonaments de dret

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Autoritzar el traspàs dels magatzems núm. 13i 14 de 6,24 m2 de superfície a favor del 
senyor  Juan  Manuel  Castro  Repetto  per  l’emmagatzematge  del  productes  utilitzats  en 
l’explotació de la seva activitat de “Vinateria- Llaminadures i Queviures” de les concessions 
administratives núm.  52-55 i de les quals és titular.

Segon. Notificar el present acord a les parts interessades, al responsable del mercat, a l’Àrea 
d’Economia i a l’ORGT.

6. Traspàs concessions administratives parades mercat 52-55

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1692/2016,  relatiu  al  traspàs  de  les  concessions  administratives  de  les 
parades del mercat municipal núm. 52-53-54-55.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
5173/2016, la senyora Janina Pamela Repetto Vignola, com concessionària de les parades del  
Mercat  municipal  núm.  52-53-54-55,  destinades  a  l’activitat  de  “52-53  Vinateria;  54 
Llaminadures  i  55  Queviures”,  ha  sol·licitat  el  traspàs  de  les  esmentades  concessions 
administratives a favor del seu fill Juan Manuel Castro Repetto i per desenvolupar les mateixes 
activitats.

2. En data 14 de juny de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

4.  Vist  l'informe per  part  del  departament  de  tresoreria  d’aquest  Ajuntament,  així  com els 
certificats  aportats  pels  interessats  de  l'ORGT conforme  no  consta  cap  deute  pendent  de 
pagament amb aquesta administració. 

III. Fonaments de dret
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1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim 
Interior del Mercat Municipal.

2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i  
del procediment administratiu comú (LRJAP).

3r.  Atenent  als acords municipals de suport  i  dinamització dels comerç local:  Ple municipal 
de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels  
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.

4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 52-53-54-55 del mercat municipal a favor del 
senyor  Juan  Manuel  Castro  Repetto  i  per  desenvolupar  les  mateixes  activitats  de  “52-53 
Vinateria; 54 Llaminadures i 55 Queviures”.

Segon. 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 als 
concessionaris,  aquest  no obtinguessin la llicència  meritada,  l'Ajuntament  podrà resoldre el 
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena. 

Tercer. 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,  així  com al 
pagament de la taxa de 109’25€ corresponent a l’ordenança fiscal núm. 6 , article 6, apartat 6 
a) en concepte de tramitació d’expedient.

Quart. Notificar el present acord a les interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea 
d’Economia, a l’àrea de Territori i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Acabats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'adopten  els  següents 
acords:

TEMES D'URGÈNCIA

7. Aprovació ajuts d'urgència social -  pobresa energètica (remesa 31)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1610/2016, relatiu a REMESA 30 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2016

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.
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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  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va 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, el qual té la finalitat de donar una 
resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua 
per motiu de falta de recursos econòmics.

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 els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments segons 
quadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del pressupost vigent.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de 2.437,01€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 898,67€.

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 330,73€.

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable d'autorització  de crèdit  a  favor  de l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 538,04€.

Sisè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL S.U.R. per import de 13,78€.

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
CLIENTES S.A.U. per import de 328,24€.

Vuitè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, la Presidenta, Montserrat  
Jiménez  Molina,  aixeca  la  sessió  essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts,  el  qual,  com  a 
Secretària municipal, en dono fe.
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