ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/4

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

3 / de febrer / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:10 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

SÍ

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aproven les actes de les sessions extraordinària de 30 de desembre de 2016 i
ordinària de 27 de gener de 2017.

Aprovació documents comptables (expt. 258/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 258/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 04 de febrer de 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.
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 63.109,25 € , segons es detalla a la relació núm. D/2017/2, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 124.646,22 € segons es detalla a
la relació núm. O/2017/3, adjunta.

Traspàs plaça de pàrquing núm. 64 (expt. 71/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 71/2017, relatiu a traspàs concessió plaça de pàrquing núm. 64
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

de la avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. La Comissió de Govern de data 2 d'octubre de 2002 va adjudicar en
règim de concessió la plaça de pàrquing número 64, a favor del senyor
Ismael Andrade Sánchez i la senyora María José Fagundez Castillo i que el
contracte es va subscriure amb data 4 de setembre de 2003.
2. Amb data 9 de gener de 2017 la senyora María José Fagundez Castillo
presenta instància demanant el traspàs de la plaça de pàrquing a favor del
Sr. Agustin Montesino Mendoza, i adjunta sentència de divorci 156/16 amb
data 5 d'octubre de 2016, segons la qual la plaça de pàrquing s'adjudica
en exclusiva a la senyora María José Fagundez Castillo.
3. Per tant, tenint en compte la Sentència 156/16 esmentada, que
s'incorpora a l'expedient, la titularitat de la plaça de pàrquing número 64
situat al subsòl de l'avinguda de Burgos, pertany de manera privativa a la
Sra. María José Fagundez Castillo.
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 de Badia del Vallès aprovades en sessió plenària de 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 la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 64 a favor del Sr. Agustín Montesino Mendoza fins al
21 d’octubre de 2052 pel preu de 9.000 €.
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.

Conveni amb As. Catalunya Sostenible (expte. 30/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 30/2017, relatiu al Conveni amb l'Associació Catalunya
Sostenible per a l'explotació d'un espai de l’hort comunitari, per tal que l’entitat
pugui desenvolupar el seu projecte d’hort-teràpia ecològica.
II. Relació de Fets

1. Arran l'informe del servei gestor del Pla Comunitari de l'àrea
d'Acompanyament a les Persones, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració amb ASSOCIACIÓ CATALUNYA SOSTENIBLE amb la finalitat
de desenvolupar el seu projecte d'hort-teràpia ecològica.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21
a 23, 25 a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de
l'alcaldia municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016, de
23 de març, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del

Vallès i l'ASSOCIACIO CATALUNYA SOSTENIBLE per a l'explotació d'un
espai de l’hort comunitari, per tal que l’entitat pugui desenvolupar el seu
projecte d’hort-teràpia ecològica i atendre les finalitats públiques expressades
a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària
en favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a ASSOCIACIÓ CATALUNYA
SOSTENIBLE.

Aprovació renúncia concessió administrativa parades Mercat Municipal
53-54-55 en favor de l'Ajuntament (expte. 35/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

. Identificació de l’expedient
Expedient número 35/2017, relatiu a la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 53-54-55 i cessió a
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
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1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
9502/2016, el senyor Juan Manuel Castro Repetto, com titular de les concessions
administratives de les parades del Mercat municipal núm. 53-54-55 destinades a
l’activitat de “Vinateria; Llaminadures i Queviures”, manifesta la seva voluntat de
renunciar a les esmentades concessions amb efectes del 31 de desembre de 2016.
2. En data 11 de gener de 2017 s’emet informe per part del responsable del Mercat.
3.En data 23 de gener de 2017 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament.
4. En data 23 de gener de 2017 s’emet informe per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Segons el que estableix el “Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallès,
de maig de 2005, al seu article núm. 21.
2n. 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 la renúncia de la titularitat de les concessions administratives de
les parades del mercat municipal núm. 53-54-55, sol·licitada pel senyor Juan Manuel
Castro Repetto, passant la titularitat de les parades a l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Segon. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, a la Junta del Mercat
Municipal , al responsable del Mercat i a l’ORGT.

Aprovació novació contracte d'arrendament local núm. 7 (expt. 169/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 169/2017494/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte
d’arrendament del local comercial número 7.

II. Relació de Fets
1. Vist que el local comercial núm. 13 situat a l’avinguda de la Via de la Plata, núm.
13 té un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Notaris de Catalunya signat en
data 1 de març de 2005.
2. Vista l’instància de data 10 de maig de 2016 del Col·legi de Notaris de Catalunya
en la que ens comuniquen que no estan interessats a prorrogar el conveni de
col·laboració amb aquest Ajuntament de venciment 1 de març de 2017.
3. Vist que en aquest moments el senyor Alfonso Carbonell Aguilar està designat
com a Notari titular d’aquest municipi de Badia del Vallès i ha manifestat el seu
interès en continuar amb la Notaria en l’esmentat local.
4. Vista la instància del senyor Alfonso Carbonell Aguilar, amb DNI 20148963C, de
data 18 de gener de 2017 registre d’entrada núm. 424/2017 on sol·licita la novació
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del contracte d’arrendament del local comercial núm. 7 ubicat a l’avinguda de la Via
de la Plata, núm. 13 de Badia del Vallès.
5. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del
comerç intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària de data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de
Junta de Govern Local de data 28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i
la següent pròrroga de mesures acordada en data 18.12.2015 per la Junta de
Govern.
6. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data
23 de gener de 2017, de l’ informe d’economia i del certificat de secretaria.
III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17
d’octubre que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 ,
1274 següents i concordants del Codi Civil.

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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada pel
Notari titular el Sr. Alfonso Carbonell Aguilar del local comercial expressat a la part
expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures per a la dinamització del
comerç intern del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les obligacions
bàsiques, objecte de novació, següents:

• Renda mensual (sense IVA): 171,60€
• Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre,
amb efectes des de l’1 de gener de cada any.
• Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes
anuals fins a la data màxima de 01.01.2025.
Segon. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de
tramitació d’expedient que ascendeix a 109,25€, segons l’ordenança núm. 6,
article 6, apartat a).
Tercer. Facultar a l’alcaldessa i requerir a l’interessat perquè en el termini
màxim de 10 dies es formalitzi el contracte de novació de l’arrendament del
local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, als serveis
municipals d’economia i a l’ORGT.

Rescisió contracte d'arrendament i cessió a l'Ajuntament del local núm. 23
(expt. 3052/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
Ajuntament de Badia del Vallès

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

. Identificació de l’expedient
Expedient número 3052/2016, relatiu a la cessió del local comercial núm. 23 situat a
l’avinguda Cantàbric, núm. 41 a nom de la senyora Maria José Sarabia López i a
favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre
9342/2016 de data 19 de desembre de 2016, la senyora Maria josé Sarabia López
com arrendatària legal, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament
del local comercial núm. 23, ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 41 i amb efectes del
31 de desembre de 2016.
III. Fonaments de dret
1r. En data 10 de gener de 2017 s’emet informe per part dels serveis Tècnics
d’urbanisme en el que es posa de manifest que en el local hi ha prestatgeria i eines
de l’activitat sense retirar i això impedeix fer una inspecció objectiva. En data 30 de
gener de 2017 es torna a inspeccionar el local per part dels serveis tècnics
d’urbanisme que s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del local i a la
devolució de la fiança dipositada per l’arrendatària.
2n. En data 28 de desembre de 2016 s’emet informe per part d’intervenció on consta
que no existeixen obligacions ni deutes pendents amb aquest Ajuntament.
3è. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant
que s’aprovi la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 de desembre
de 2016, així com el retorn de la fiança que en el seu dia es va dipositar a la
tresoreria d’aquest Ajuntament i per import de 620’02€.
4t. 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. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès del local comercial núm. 23, ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 23,
amb efectes del 31 de desembre de 2016.
Segon. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local
comercial segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 620’02 € (sis-cents
vint euros i dos cèntims) al número de compta proporcionat per la senyora Maria
Jose Sarabia López següent:
BBVA

ES3701829312290204545294

Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a
L'ORGT.

Concurs aparadors Nadal 2016 (expt. 2196/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2196/2016, relatiu al Concurs aparadors Nadal 2016.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

II. Relació de Fets
1. Vist les butlletes dels comerços que han participat en aquest concurs d’aparadors
“Nadal 2016” organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell en col·laboració dels
Ajuntaments de tota la demarcació de la cambra.
2. Vist l’acta del jurat qualificador de l’aparador 47è concurs Nadal 2016 tramesa per
la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell respecte als comerços guanyadors
d’aquest Municipi i a la seva classificació.
III. Fonaments de dret
1r. Atès la resolució d’alcaldia núm. 672/2016 de data 20 de setembre de 2016 en la
que s’acorda atorgar la quantitat de 300’00€ al millor aparador.
2n. 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.- Donar com a vàlida la llista de guanyadors del 47è Concurs Nadal 2016
segons l’acta del jurat del Concurs d’aparadors, per l’import esmentat anteriorment i
a favor de:
1r. Premi: LA FLORISTERIA DE BADIA 300,00 €
Segon.- Aprovar el document comptables fase ADO, per import de 300,00 €, amb
càrrega a la partida 1604.4301.48100 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’Associació de
Comerciants, a la Junta de Concessionaris del Mercat i a l’Àrea d’Economia.

Atorgament d'autorització administrativa mercat venda no sedentària núm. 150
(Expt. 1694/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1694/2016, relatiu a iniciar el procediment d'autoritzacions
administratives per a la venda no sedentària al mercadet municipal de Badia del
Vallès i l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regularan el
procediment
II. Relació de Fets
1r. Per acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2016 es va acordar
iniciar el procediment per a l'atorgament d'autoritzacions administratives per a la
venda no sedentària al mercadet municipal de Badia del Vallès i aprovar alhora el
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació a les ofertes més
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avantatjoses segons diversos criteris d'adjudicació.
2n. Segons l’acord de l'acta de la Mesa de Contractació de data 4 de novembre de
2016 i les consideracions previstes a l'informe tècnic de la mateixa data, conforme a
les clàusules 10a, 11a i concordants del PCAP van quedar determinat els licitadors
proposats que vàrem complert les seves obligacions documentals prèvies a
l'adjudicació.
3è. Igualment es va quedar conformada la relació d’aspirants, segons l’ordre de
millor puntuació obtinguda, que tot i que complint amb els requisits del Plec, no
vàrem obtenir les proposicions més avantatjoses proposades.
4t. Vist que des de el moment de l’atorgament de les autoritzacions administratives
segons acord de data 10 de novembre de 2016 fins ara han quedat dues parades
lliures, la núm. 150 i la núm. 176, per baixes voluntàries dels autoritzats.
5è. Atès l'informe del servei de promoció econòmica i comerç en relació a
l'adjudicació de la parada número 150 del mercat ambulant.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que en la relació d’aspirants per ordre de prelació de la puntuació obtinguda
el senyor Fernando González Alcaraz amb DNI 36926032S figura en primer lloc.
2n. Segons els articles 5, 6, següents i concordants d'aquesta mateixa norma
reglamentària que disposen els requisits i condicions per a l'exercici de la venda no
sedentària, d'acord amb allò previst al D. Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre
comerç interior a Catalunya i el que disposen la normativa general de contractació i
béns, RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
3r. De conformitat amb les atribucions delegades a aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar l’autorització administrativa del mercat de venda no sedentària de
Badia del Vallès, núm. 150 de 6 metres lineals de superfície i, per desenvolupar
l’activitat de “Productes Disney” al senyor Fernando González Alcaraz amb DNI
36926032S havent comprovat que la documentació requerida és correcta i reuneix
els requisits que es requereixen en el procediment per a l'atorgament d'autoritzacions
administratives per a la venda no sedentària al mercat no sedentari de Badia del
Vallès.
Segon. La vigència d'aquesta autorització administrativa serà des de la data d'aquest
acord fins al 6 d'octubre de 2025 i amb les condicions i règim jurídic que es disposa
al Plec de clàusules administratives particulars, el Reglament municipal regulador de
la venda no sedentària a Badia del Vallès, i la resta de normativa general o sectorial
d’aplicació.
Tercer Notificar aquest acord a les persones interessades, i donar compte al servei
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d’economia i hisenda de l’ajuntament i l’ORGT.

Justificació subvenció atorgada dins del marc del Contracte Progama 2016
(expt. 189/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 189/2017 , relatiu a la Justificació del CONTRACTE PROGRAMA
2016.
II. Relació de Fets
Atès que és voluntat del Departament de Treball, Afers Socials Famílies
avançar en un model de relació interadministrativa que millori la
coordinació, col·laboració i cooperació entre el Departament i els ens
locals, responsables de la prestació dels serveis socials bàsics.
Atès que aquest model està previst que s’instrumenti mitjançant el
Contracte Programa, com a fórmula jurídica que permet establir de forma
més precisa els objectius dels diferents serveis i programes, els mitjans
per dur-los a terme i els indicadors per l’avaluació continuada.
Atès que per possibilitar que es duguin a terme projectes d’interès en
matèria de serveis socials, infància i adolescència i politiques familiars, en
el nostre municipi, és necessària la col·laboració i cooperació del
departament de Treball, Afers Socials Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Atès el Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, cooperació i
col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l’Ajuntament de Badia del Vallès, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i a les polítiques d’igualtat, subscrit
el 15 de setembre de 2016.
Atès que sense aquesta col·laboració no seria possible aconseguir els
objectius previstos en matèria de serveis socials, es recorre a la present
resolució
III. Fonaments de dret
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu
que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la
corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels
serveis i de llurs professionals.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la Subvenció atorgada en el marc del Contracte Programa
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2016, per la coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i a
les polítiques d’igualtat, subscrit el 15 de setembre de 2016, pels següents
imports:
- Professionals equip bàsic (TS i ES).................113.794,36 euros
- SAD Social ........................................................22.243,65 euros
- Ajuts d’urgències socials ....................................9.253,00 euros
- Serveis d’intervenció socioeducativa
no residencials per infants i adolescents ...........31.000,00 euros
- Centres Oberts d’estiu.......................................5.000 euros
- Programes diürns preventius risc social............19.623 euros
- Programa d’inclusió social ................................53.647’52 euros
- Pla de Desenvolupament Comunitari .............. 13.000 euros
Total Contracte Programa................................... 411.959,53 euros
Segon. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.

Ajuts d'urgència social Pobresa energètica - AMB (remesa 39) (expte. 162/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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
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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 443,06 €
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
Endesa Energía XXI.S.L.U. per import de 505,94 €
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
Endesa S.A. Unipersonal per import de 357,23 €
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
Gas Natural Servicios per import de 437,93 €
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
Gas Natural S.U.R. per import de 226,82 €
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