Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/7

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

2 / de març / 2018

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:35 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

NO

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Montserrat Jiménez Molina
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
Favorable
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0007 Data : 12/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 12/03/2018
HASH: 6645a5b0a063e7ad7bd2f6b0119e42cf

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 12/03/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 23 de
febrer de 2018.

Trasmissió autorització administrativa lloc 104 mercat ambulant (exp. 348/2018)
Favorable

2. En data 07/02/2018 la senyora Carlota Claveria Carmona presenta declaració responsable
per a la sol·licitud de transmissió de l’esmentada autorització i adjunta documentació relativa a
l’alta del cens d’empresaris, l’alta d’autònoms, documentació de responsabilitat civil, certificat
de l’ORGT conforme no té cap deute i DNI.
3. Consultat amb l’Organisme de Gestió Tributària la situació de pagament d’aquesta
concessió ens informen que compleix amb els terminis fixats per aquests Ajuntament de
fraccionament del deute.
4. En data 16 de febrer de 2018 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 13 del capítol 3 del Reglament Regulador de la venda no sedentària,
de requisits per a la vàlida transmissió de l’autorització administrativa.

Número : 2018-0007 Data : 12/03/2018

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va iniciar a instància de part, mitjançant la sol·licitud cursada per la sra.
Antònia Carmona Campos en data 07/02/2018, número de registre d’entrada 2018-E-RC-993
om sol·licita el traspàs d’aquesta per motius de malaltia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 348/2018, relatiu a la sol·licitud de transmissió de l’autorització
administrativa de la parada número 104 del mercat per a la venda no sedentària a Badia del
Vallès.

3r. De conformitat amb el que estableix l’article 101 de la 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.
4t. De conformitat amb les atribucions delegades a aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número
52/2018 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la venda no
sedentària al lloc de mercat ambulant número 104 , sol·licitada per la seva titular senyora
Antònia Carmona Campos, en favor del la seva filla senyora Carlota Claveria Carmona amb
efectes del 1 de març de 2018 segons el règim i condicions de l’autorització següents:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: Calçat
c) Metres: 8 m
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2n. Segons l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.

d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments
establerts per les reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte
de venda i als serveis que es disposin per a la seva venda i Ies previstes en el
Reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès (BOP
27/08/2013).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la parada del mercat de venda no
sedentària núm. 104 corresponent al període comprès entre el dia 1 de març i el 31 de
desembre de 2018 i que es detalla a continuació:

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa corresponent a
l’ordenança fiscal vigent núm. 6 , article 6, apartat 6 b) en concepte de tramitació d’expedient.
Quart. Notificar el present acord així com la corresponent liquidació a les persones
interessades, els serveis d’economia municipals i a l’Organisme de Gestió Tributària de
Barcelona mitjançant l’aplicació de gestió WTP del mateix organisme

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp. 614/2018)
Favorable

Tipus de votació:

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 614/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:

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.
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8 mts................704’00€
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Sra. Carlota Claveria Carmona

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Parada núm. 104

Les Bases d’execució del pressupost vigent
2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.
Per tot això, s'acorda:

IMPORT

O/2018/7

35.509,56 €

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de les següents relacions:

Nº RELACIÓ

IMPORT LIQUID

P/2018/16

35.496,21 €

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

Número : 2018-0007 Data : 12/03/2018

Nº RELACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de les
següents relacions:

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació ajuts d'urgència social març 2018 (exp. 557/2018)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 557/2018, relatiu a ajuts d’urgència social.
II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les
persones i col.lectius en situació de vulnerabilitat socail.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
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TEMES D'URGÈNCIA

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient.
Segon.- Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
1.730,76 € segons es detalla a la relació adjunta .

Finalitzats els assumptes de l'ordre del dia la presidenta dona per finalitzada la sessió a l'hora
assenyalada, de la que com a secretària en dono fe.
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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

Tenint en compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

