Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/13

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

31 / de març / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 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

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador:
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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
Es llegeix i s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de
març de 2017.
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0012 Data : 07/04/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 07/04/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 07/04/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

2. Aprovació documents comptables (exp. 893/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 893/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
8.951,70€ , segons es detalla a la relació núm. 10/2017 , adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 165.954,29 , segons es detalla a la relació núm. 22/2017,
adjunta.

3. Aprovació d'ajuts d'urgència social - REMESA - 42 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA
2017 (exp. 784/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 784/2017, relatiu a REMESA - 42 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2017
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
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:

Codi Validació: 3EW6DSALE5HWZMY5R53QWQDEA | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 8

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 31 / de març / 2017, 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.

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.

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 952,34€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 728,01€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 455,79€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS per import de 971,36€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA
CLIENTES S.A.U per import de 633,93€.
Setè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Número : 2017-0012 Data : 07/04/2017

S'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 844/2017, relatiu a la JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2016
II. Relació de Fets
La Diputació de Barcelona, en sessió 28 d'abril de 2016, va aprovar la concessió dels
següents ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l'any 2016 dins del Pla «Xarxa de
Governs Locals 2016-2019»:
Dinamització activitats esportives locals, 8.132,00 euros
Esport per prevenir risc d'exclusió social, 9.374,00 euros
Festivals artístics, 3.450,00 euros.
Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania, 17.562,00 euros.
Millora de l'èxit escolar i de la participació educativa, 7.954,00 euros.
Orientació, transició escola-treball i formació professional (FP), 7.804,00 euros.
Suport àmbit cultura, 3.000,00 euros.
Municipis cardioprotegits, desfibril·ladors, 4.863,60 euros.
Millora material inventariable, 2.340,00 euros.
Serveis Socials Bàsica, 39.032,64 euros.
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4. Aprovació justificació subvencions Diputació 2016 (exp. 844/2017)

El termini de justificació de les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades
durant l’any 2016 es justificaran no mes tarde del 31 de març.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23 de
març.

5. Canvi de titularitat plaça de pàrquing núm. 89 (exp. 604/2017)
Favorable
II. Relació de Fets
1. La Comissió de Govern de data 25 de juliol de 2003, va adjudicar en règim de concessió la
plaça de pàrquing número 89, a favor del Sr. Enrique Álvarez Guerrero i la Sra. Maria Isabel
Mata Bravo que el contracte es va subscriure en data 29 de Juliol de 2003.
2. La Sra. Maria Isabel Mata Bravo presenta instància amb núm. de registre 2017-E-RC-1728
en data 06 de març del 2017, demana que com a hereva universal del Sr. Enrique Àlvarez
Guerrero el canvi de nom de la part corresponent al 50%.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos aprovades en sessió
plenària en data 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del dret d’utilització
privativa.
2. En virtut de la delegació atorgada per Resolució d'Alcaldia 2016-0229 de data 23 de març, a
favor de la Junta de Govern local.
Per tot això, s'acorda
Primer. Autoritzar el canvi de nom del 50% de la concessió del dret d’utilització privativa de la
plaça d’aparcament núm.89 a favor de la Sra. Maria Isabel Mata Bravo com hereva universal
del Sr. Enrique Álvarez Guerrero fins al 29 Juliol del 2053
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal Electrònic de
Tràmits.
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Primer. Justificar les despeses corresponents a les següents actuacions pels imports indicats:
Dinamització activitats esportives locals, 8.132,00 euros
Esport per prevenir risc d'exclusió social, 9.374,00 euros
Festivals artístics, 3.450,00 euros.
Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania, 17.562,00 euros.
Millora de l'èxit escolar i de la participació educativa, 7.954,00 euros.
Orientació, transició escola-treball i formació professional (FP), 7.804,00 euros.
Suport àmbit cultura, 3.000,00 euros.
Municipis cardioprotegits, desfibril·ladors, 4.863,60 euros.
Millora material inventariable, 2.340,00 euros.
Serveis Socials Bàsica, 39.032,64 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

6. Baixa liquidacions per ocupació parada núm. 52 del mercat no sedentari per renúncia
del titular (exp. 1310/2014)
Favorable

3. Per Junta de Govern Local en data 24 de juliol de 2015 es va declarar extingida l’autorització
administrativa corresponent a la parada núm. 52 del mercat no sedentari, amb efectes de l’1
de juliol de 2015.
4. Atès que, segons les dades que figuren a l’aplicatiu de gestió de l’ORGT, l’esmentat
contribuent té un deute amb aquest ajuntament de 1.040,00 € corresponent a la Taxa per
l’ocupació de les parades al mercat ambulant setmanal, exercici 2015, i de 503,30 €
pertanyents a l’exercici 2016.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que disposen els articles 17 i següents del Reglament General de
desenvolupament de Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2n. De conformitat a amb el que disposa l’article 14.5. de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en els casos de cessament en la
prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament especial, la quota es prorratejarà per
trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als
trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.
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. Portar a terme el prorrateig de la liquidació de l’exercici 2015 amb càrrec valor
1178218-26 de l’exercici 2015, sent procedent la baixa parcial per un import principal de 520,00 €
Segon. Donar de baixa les liquidacions, així com el recàrrecs i interessos que es puguin haver
generat, corresponents a la taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal exercici
2016, segons es detalla a continuació:
Càrrec
1231769
1256863

Valor
24
24

Nom
MONTERO CORTES PABLO
MONTERO CORTES PABLO

Any
2016
2016

Co
MA
MA

Import
71,90 €
71,90 €

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

Saldo
71,90 €
71,90 €

Número : 2017-0012 Data : 07/04/2017

2. Per instància a l’Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 4940/2015,
el Sr. PABLO MONTERO CORTES, com a titular de la parada del mercat setmana núm. 52
de 8 metres lineals, va sol·licitar la baixa de l’esmentada autorització administrativa.
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II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2014 es va aprovar el padró de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del
Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1310/2014 (subcarpeta 52), relatiu a la renúncia de l’autorització
administrativa a la parada núm. 52 del mercat no sedentari.

1283498
1306785
1322623
1349896
1367106

23
22
21
21
21

MONTERO CORTES PABLO
MONTERO CORTES PABLO
MONTERO CORTES PABLO
MONTERO CORTES PABLO
MONTERO CORTES PABLO

2016
2016
2016
2016
2016

MA
MA
MA
MA
MA

71,90 €
71,90 €
71,90 €
71,90 €
71,90 €

71,90 €
71,90 €
71,90 €
71,90 €
71,90 €

Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada i a L’ORGT.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 857/2017, relatiu a la Pre Inscripció i admissió Escoles Bressol
II. Relació de Fets
Vist que el passat 8 de març de 2017, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya va publicar al seu portal web la informació relativa al procés de preinscripció i
admissió d'infants al primer cicle d'educació infantil (llars d'infants).
Vist que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, proposa un calendari
pel procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants públiques, però reconeix
que aquells ajuntaments que han assumit les competències sobre aquest procés, puguin
establir un calendari propi.
Vist que l'Ajuntament de Badia del Vallès té assumides les competències relacionades amb el
procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants públiques.
Vist que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estableix que en cas
que un ajuntament amb les competències relacionades en el procés de preinscripció i
admissió de les llars d'infants públiques, vulgui establir un calendari propi ha de fer-lo públic
abans del 7 d'abril de 2017 i ha d'estar comprès entre el 27 d'abril i el 16 de juny de 2017.
Vist que l'Ajuntament de Badia del Vallès considera necessari establir un calendari propi per al
procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants públiques, ja que el calendari
proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, coincideix amb el
període de sol·licitud de les beques individuals de menjador per al curs escolar 2017-2018.
Vist que ambdós tràmits es registren a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, i que realitzar-los en
calendari coincident dificulta la gestió administrativa donant un mal servei d'atenció a la
ciutadania.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23
de març
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el calendari propi pel procés de preinscripció i admissions d'infants a les llars

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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7. Temes d'Urgències: Pre Inscripció i admissió Escoles Bressol (exp. 857/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

municipals públiques de Badia del Vallès, tenint present l'establert pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en les següents dates:
Publicació de l’oferta: 4 de maig de 2017
Presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig de 2017
Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional: 31 de maig de 2017
Termini per presentar reclamacions: 1 i 2 de juny de 2017

Segon. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya

8. Temes d'urgència: Sol.licitud cataleg diba 2016-territori (exp. 175/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 175/2016, relatiu a la justificació dels ajuts econòmics de la Diputació de
Barcelona 2016.
II. Relació de Fets
La Diputació de Barcelona, en sessió 28 d’abril de 2016, va aprovar la concessió dels
següents ajuts econòmics, del Catàleg de serveis de l’any 2016 dins del Pla «Xarxa de
Governs Locals 2016-2019»:
·Activitats relacionades amb els animals de companyia (gossos i gats), la quantitat de
1.000,00 euros.
·Sanitat ambiental, la quantitat de 13.446,73 euros.
·Activitats de sensibilització i educació ambiental, la quantitat de 1.227 euros
·Comerç, suport en la gestió de la dinamització en un centre comercial urbà, la quantitat de
666 euros
·Comerç, fires i mercats de venda no sedentària, la quantitat de 4.000 euros
Al termini de justificació de les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades
durant l’any 2016 es justificaran no més tard del 31 de març.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23 de
març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar les despeses corresponents a les següents actuacions pels imports indicats:
· Activitats relacionades amb els animals de companyia (gossos i gats), la quantitat de
1.000,00 euros.
· Sanitat ambiental, la quantitat de 13.446,73 euros.
· Activitats de sensibilització i educació ambiental, la quantitat de 1.227 euros
· Comerç, suport en la gestió de la dinamització en un centre comercial urbà, la quantitat

Ajuntament de Badia del Vallès
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Període de matrícula: del 8 al 14 de juny de 2017
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Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos
i, si escau, de la llista d’espera: 7 de juny de 2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sorteig del número de desempat: 6 de juny de 2017

de 666 euros
· Comerç, fires i mercats de venda no sedentària, la quantitat de 4.000 euros
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal Electrònic de
Tràmits.
I no havent més assumptes per tractar i complint l'objecte de l'acte, l'alcaldessa Eva Menor
Cantador, aixeca la sessió essent les 14 hores i cinc minuts, la qual com a secretària en dono
fe.
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