
JUNTA DE GOVERN LOCAL 24/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 17 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcadessa senyora Eva 
Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència  la regidora Raquel Gracia Peral. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de juliol de 
2009. 
 
2. APROVACIÓ DOCUMENTS COMPTABLES 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 

 
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 Dleg. 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, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è  de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre que regula les hisendes locals, l’art. 19 i següents de les BEP.  

 
Vista la resolució de l'alcaldia número 309/09, de 23 de març, referent a l'establiment del règim 
de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents Tinents 
d'alcalde i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de  
7.630,44 €, de la relació núm. 50/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 107.835,28 €,  de la relació núm. 87/2009. 
 
3. CONTRACTE DE GESTIÓ DE PAGAMENTS MITJANÇANT CONFIRMING 
 
Als efectes de satisfer les obligacions de pagament als adjudicataris de les obres finançades 
amb càrrec al Fons Estatal d'Inversions Local 2009, dotant al procediment d'agilitat i flexibilitat, 
oferint-los la possibilitat d'anticipar els cobraments finançant el 100% de l'import de les factures 
i/o certificacions d'obra, sense que consumeixin el seu risc bancari. 
 
Atesa l’oferta efectuada per l'entitat Caixa d'Estalvis de Catalunya, que manifesta disposar de 
serveis financers i de gestió administrativa que facilitin a l’Ajuntament el pagament de les  
obligacions amb els esmentats proveïdors i contribuir a la millora de la gestió d'aquest 
procediment, segons les següents condicions: 
 



Modalitat: Contracte de confirming 
Import: 1.758.343,96 € en rotacions mensuals d'un màxim de 500.000,00 € 
Termini: 12 mesos 
Interès deutor fix: 5,00 € 
Comissió: 0,25%. 
Altres despeses: Exempt 
Altres condicions:  No cessió de marge financer 

No cessió de marge no financer 
 

Atès el que disposen l'article 20.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector 
públic i l'article 198.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la formalització d'un contracte de confirming amb l'entitat Caixa d'Estalvis de 
Catalunya pel qual l’Ajuntament l’encomana el pagament de les factures i/o certificacions que 
emetin les empreses que s’autoritzin, s’acceptin i aprovin per l’Ajuntament al seu càrrec, en les 
condicions que consten a l’oferta presentada, fins al límit d’1.758.343,96 €. 
 
Segon.- Facultar l’Alcaldessa, com a representació municipal, en la formalització del contracte 
esmentat. 
 
Tercer.-  Notificar aquests acords a l'entitat Caixa d'Estalvis de Catalunya 
 
4. PRÒRROGA CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT ALS 

PROJECTES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE BADIA DEL VALLÈS. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern local de 20/7/07 es va adjudicar a favor de l'empresa " 
ASSOCIACIÓ D’EDUCADORS SOCIALS EN EL VALLÈS ORIENTAL" el concurs per a la 
prestació del servei de suport als projectes d’infància, adolescència i joventut de Badia del 
Vallès. 
 
Vist el contracte subscrit amb l'empresa " ASSOCIACIÓ D’EDUCADORS SOCIALS EN EL 
VALLÈS ORIENTAL"  amb data 1 d’agost de 2007,  prorrogat posteriorment pel període d’un 
any mitjançant acord de Junta de Govern local de 19.12.08. 
 
Vist l’informe  del Tècnic d' Infància de 1 de juliol de 2009 pel qual es proposa la  prorroga del 
contracte fins el 31 de desembre de 2009.  
 
Atès que l’empresa adjudicatària  ha  manifesta la seva conformitat amb la pròrroga del 
contracte. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art 198 del  RD 2/2002 de 16 de juny pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, en relació a la pròrroga 
dels contractes administratius de serveis. 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Prorrogar fins el 31 de desembre de 2009 el contracte de serveis subscrit amb 
l’empresa "ASSOCIACIÓ D’EDUCADORS SOCIALS EN EL VALLÈS ORIENTAL" . 
 
Segon.- Aprovar autorització i disposició de despesa per import de 67.497,65€ a la partida 
0503.31331.22709 corresponents al període 1 d’agost a 31 de desembre de 2009. 
 
Tercer.- Notificar als interessats 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i trenta minuts. 
 



Vist i plau 
L’alcaldessa         La secretària, 
 


