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JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 18 de setembre 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 pel Tinent d’alcalde primer 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica. 
 
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 4 de setembre de 
2009. 
 
2. 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  
14.532,35 €, de la relació núm. 53/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 92.494,38 €,  de la relació núm. 97/2009. 
 
3. ADHESIÓ AL PROJECTE “ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP” DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic als ajuntaments a través del projecte 
“Els serveis socials més a prop” per tal d’afavorir l’accés als serveis, l’assistència personal i 
l’atenció domiciliària a les persones més grans de 80 anys 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 25 de gener de 2007, 
va aprovar el Protocol d’adhesió al projecte “Els serveis socials més a prop”, modificat per la 
mateixa Junta el 13 de desembre de 2007, publicat al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, còpia del qual s’adjunta a aquest expedient 
 
Atès que el projecte consisteix en la realització d’entrevistes a domicili de persones grans per 
informar-les de l’oferta de prestacions, serveis i entitats de la població i prevenir la dependència 
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Atès que la Diputació de Barcelona va resoldre en data 2 d’abril de 2008 adjudicar la 
contractació relativa al la realització del projecte “Els serveis socials més a prop” organitzat per 
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a l’entitat Cruz Roja Espanyola 
 
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament d’atendre al col·lectiu de la gent gran i prevenir situacions 
de vulnerabilitat i d’aïllament social en l’esmentat  col·lectiu 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Expressar la voluntat de l’ajuntament de Badia del Vallès d’adhesió al Projecte “Els 
serveis socials més a prop” de la Diputació de Barcelona  
 
Segon.- Complir amb les obligacions requerides en el Protocol d’adhesió al Projecte “Els 
serveis socials més a prop” entre les quals hi ha la signatura del contracte de cessió de dades 
personals entre l’ajuntament i la Creu Roja per tal de proporcionar una base de dades de les 
persones més grans de 80 anys del municipi 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta per import de 4.800 € i vincular-lo a la 
partida 0903.3135.22710 inclosa en el pressupost de 2009 amb aquesta finalitat 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
 
4. PLEC DE CLAUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES DEL CONCURS PER A 

L’ADJUDICACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR CEL CASAL D’AVIS 
 
Es retira de l’ordre del dia la proposta d’acord referent a l’aprovació del Plec de clàusules per 
l’adjudicació del bar del casal d’avis. 
 
5. CONVENIS AMB LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE BADIA DEL VALLÈS 2009 
 
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 20 de febrer de 2009, va aprovar les bases 
d’atorgament de subvencions i convenis per al 2009 les quals recullen també els criteris de 
valoració. 
 
Vistes les sol·licituds i els projectes presentats al registre de l’Ajuntament per diferents entitats i 
associacions de Badia del Vallès. 
 
Vista l’acta de la comissió encarregada d’estudiar i valorar els projectes presentats. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir subvencions i/o convenis de col·laboració amb les entitats i associacions de 
Badia del Vallès segons la relació annexa que forma part d’aquesta proposta. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables DO que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta. 
Tercer. Tal i com s’especifica a les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 2009, 
s’aprova el pagament del 50 per cent de les subvencions concedides i la resta quan es justifiqui 
el import subvencionat. 
 
Quart. Notificar aquest acord als diferents serveis afectats de les Àrees d’Acció Social i  Cultural 
d’aquest Ajuntament.  
 
6. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I EL CENTRE 

CULTURAL NOVA BADIA 2009 
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Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol potenciar una font d'informació pròpia, 
a través de la qual els ciutadans de Badia puguin estar informats sobre tot allò que succeeixi a 
la seva ciutat, elaborat per ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi.  
 
Atès que el Centre Cultural Nova Badia manifesta el seu compromís amb la ciutat de Badia del 
Vallès i la voluntat d'oferir a la població una eina d'informació i documentació permanent, 
rigorosa i fiable. 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb el Centre Cultural Nova Badia, amb 
l’objectiu de posar a l'abast de la població una font d'informació sobre el que passa al propi 
municipi. 
 
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que comporta 
el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una contraprestació 
econòmica al Centre Cultural Nova Badia de 3.000 euros (tres mil euros), amb càrrec a la 
partida de despeses 03.03.4611.489 01 del pressupost actual. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord al Centre Cultural Nova Badia. 
 
7. PRORROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM. EXPEDIENT 2006/012, PER LA 

CONSTRUCCIÓ DE 42 HABITATGES I APARCAMENTS AL CARRER MALLORCA 
NÚM. 2, AMB AV. EIVISSA 

 
Atès el Decret d'Alcaldia 309/09 de 23 de març de 2009, en el qual l’alcaldessa va resoldre 
delegar l’atribució d’atorgar llicències d’obres i aprovar-ne la liquidació corresponent, tret que 
les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Atesa que es va sol·licitar la primera pròrroga en data 27 de febrer de 2009, per 9 mesos 
perquè no ha estat possible recepcionar l’obra degut entre d’altres per les connexions de 
serveis que no depenen directament de l’obra, és per això que es procedent la concessió, fins 
al 27 de novembre de 2009. 
 
Atès que en data 15 de maig de 2009 es torna a sol·licitar una segona prorroga de 6 mesos a 
partir de la atorgada primer, ja que preveuen no poder recepcionar la promoció en la data  
prevista, en tot cas es compleix amb l’article 181 , del Decret Llei 1/2005 de 26 de juliol, i com 
s’esgoten els tres anys màxims per a la caducitat de la llicència urbanística, es pot concedir 
màxim fins el 16 de març de 2010. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per el Institut Català del Sòl  , en data  15 de maig de 2009, i 
registre d'entrada núm. 2009/4344, en la que demana una pròrroga per a sis mesos sobre la 
llicència d'obres amb núm. d'expedient 2006/012. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
Atès el conveni de 14 de Juliol de 2004 entre el Institut Català del Sòl i l’Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir la pròrroga demanada per el Institut Català del Sòl  , per a la realització de les 
obres sol·licitades fins al 16 de març de 2010, núm. exp. 2006/012, per a la construcció de 42 
habitatges i aparcaments al carrer Mallorca núm. 2, amb avinguda Eivissa. 
 
 Segon. Hauran de pagar en concepte de taxes, segons l’ordenança fiscal 14, article 7è , la 
quantitat de 9244,77 euros. Aquesta taxa s’haurà de liquidar i/o compensar, segons 
s’especifica en els atorguen 3er a 8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Institut Català del Sòl. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
8. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
 
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès és soci del Fons català de Cooperació i anualment 
participa donant suport a algun dels projectes de cooperació proposats per aquest. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Pagar la quota anual corresponent al nostre municipi per formar part del Fons Català 
de Cooperació, que enguany és de 1.100 € (mil cent euros), col·laborar en el projecte 
“Resposta a la crisi humanitària a Gaza”, amb el codi 2.020, amb 4.500 € (quatre mil cinc-cents 
euros) i col·laborar també en el projecte Casa de atención social integral a la niñez, 
adolescencia, juventud y la mujer, de l'entitat badienca Vínculos Ahimsa, amb 4.500 € (quatre 
mil cinc-cents euros), totes 3 aportacions amb càrrec a la partida de despeses 08.03 4640 
48906 del pressupost actual. 
 
Segon.- Aprovar els documents comptables ADO que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta. 
 
9. 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: 
 
Únic: Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un import 
de 126.669,48 €,  de la relació núm. 99/2009. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, el president declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’alcalde 1r        

 
  La secretària, 

 


