Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2016/37

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

18 / de novembre / 2016

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:50 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Moya Camarón:
«motius personals»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número : 2016-0038 Data : 25/11/2016

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/11/2016
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 25/11/2016
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es llegeix i s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
11 de novembre de 2016.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2770/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 15 de novembre de 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 1.185,21 € , segons es detalla a la relació núm. 37/2016,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 13.647,50 € , segons es
detalla a la relació núm. 92/2016, adjunta.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació documents comptables Junta de Govern Local (expte. 2770/2016)

Aprovació Justificació ajut económic solvència financera (expte. 2742/2016)

Aprovació ajuts d'urgència social pobresa energètica - REMESA 35 - AMB
(expte.2570/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2570/2016, relatiu a REMESA 35 - 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.
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
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2742/2016, relatiu a la justificació de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
II. Relació de Fets
1. Vista la convocatòria de la Diputació de Barcelona, referent a les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Atès que, mitjançant decret de l’Alcaldia
número 2016-0288 de 21 d’abril de 2016, es va sol·licitar un ajut econòmic per solvència financera destinat a
l’amortització de deute.
2. En data 16 de setembre de 2016 la Presidenta de la Diputació de Barcelona va dictar un decret d’atorgament d’un
ajut econòmic en l’àmbit de concertació de solvència financera, per import de 291.563,00 €, el qual va ser acceptat
mitjançant resolució de l’Alcaldia número 2016-0683 de 28 de setembre de 2016 i ingressat als comptes d’aquest
Ajuntament en data 18 d’octubre de 2016.
3. En data 25 d’octubre de 2016 l’Alcaldia dicta el decret 0765/2016 referent a l’aprovació de l’amortització anticipada
de dues operacions de crèdit concertades amb l'entitat BBVA, la qual procedeix a executar en data 4 de novembre de
2016.
III. Fonaments de dret
D’acord amb les instruccions per a la presentació de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” aprovades per resolució de la Presidència de la Diputació en data 14 de desembre de 2015 i publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de desembre de 2015.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per procedir a la justificació de subvencions rebudes,
segons Decret d’Alcaldia 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar l’ajut econòmic, per import de 291.563,00 €, atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc de les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, en l’àmbit de concertació de solvència financera i destinat a l’amortització de deute, en el termes
establerts al règim de gestió de l’actuació.
Segon. Comunicar a la Diputació de Barcelona la justificació d’aquest ajut, mitjançant l’espai de tràmits de la Xarxa
de Governs Locals ubicat a la Seu electrònica del mateix organisme.

Número : 2016-0038 Data : 25/11/2016

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovació baixa liquidació ORGT taxa per aprofitament especial del domini
públic local (expte. 2765/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2765, relatiu a les baixes de les liquidacions de la Taxa per
Aprofitament Especial del Domini públic a les empreses Iberdrola Clientes
SAU i Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU.
II. Relació de Fets
Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 28 d'octubre de 2016, acordà l'aprovació de les liquidacions per
ingressos bruts procedents de la facturació per subministrament de gas,
subministrament elèctric i telefonia al municipi de Badia del Vallès.
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Número : 2016-0038 Data : 25/11/2016

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de
subministraments segons cuadre 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 319,89€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 58,77€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA S.A. Unipersonal per import de 432,29€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
GAS NATURAL SERVICIOS per import de 324,85€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
GAS NATURAL S.U.R. per import de 34,63€.
Setè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

- Els articles 57, 62, 72, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
- L'article 21,1f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar de baixa els rebuts de les liquidacions per ingressos bruts de
les empreses:
Iberdrola Clientes SAU càrrec-valor 01282824-0000408055 import 629,30 €
Iberdrola Comercialización U.R., SAU, càrrec-valor 01282824-0000408057
import 8,71 €
Segon. Diferir la comptabilitat al reflex en el compte mensual de l'ORGT.
Tercer. Notificar el present acord a l'ORGT.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació Bases Consell dels Infants (expte. 2762/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2762/2016, relatiu a l'aprovació de les bases del Consell dels Infants.
II. Relació de Fets
El passat 26 d'octubre de 2016, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la
adhesió de l'Ajuntament a la xarxa internacional de ciutat dels infants.
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- Els articles 20, 24 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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III. Fonaments de dret
- Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament
especial de domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments d'interès general.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que les empreses Iberdrola Clientes SAU i Iberdrola Comercialización
Último Recurso, S.A.U., han fet el pagament el dia 10/11/2016 mitjançant
transferència al compte de l'Ajuntament.
Vist que el passat 03/11/2016 es van fer les corresponents liquidacions a
l'ORGT.:
Iberdrola Clientes SAU càrrec-valor 01282824-0000408055 import 629,30 €.
Iberdrola Comercialización U.R., SAU, càrrec-valor 01282824-0000408057
import 8,71 €.

Vist que dins el projecte Ciutat dels Infants, es considera necessari la creació del Consell dels
Infants que ha de donar als nens i nenes l’oportunitat de formar part de la societat activa, a
través d’un organisme representatiu, recollint, debatent, posant en pràctica les seves
opinions, propostes i idees sobre com els agradaria que fos la ciutat on viuen.
Vist que l’elecció dels infants membres del Consell es farà per mitjà d’un sorteig públic entre
tots els infants que hagin presentat la candidatura.

Únic: Aprovar les bases reguladores per escollir als membres del Consell dels Infants.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2016-0038 Data : 25/11/2016

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23
de març

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

