
JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 21 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 21 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les tretze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió extraordinària presidida per l’alcaldessa 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. AUTORITZACIÓ ALCALDESSA PER REQUERIR L’ASSISTÈNCIA DEL SR. NOTARI A 

L’ACTE DEL SORTEIG PÚBLIC DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL SITUATS A L’AV. 
MEDITERRÀNIA DE BADIA DEL VALLÈS. 

 
Vist el Conveni signat el passat 20 d’octubre de 2008 entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la modificació 
del Conveni de 14 de juliol de 2004, envers la construcció d’habitatges amb protecció oficial al 
carrer d’Oporto i l’Avinguda Eivissa de Badia del Vallès. 
 
Vista la clàusula primera , apartat 1r del Conveni esmentat on s’estableix que el veïns 
propietaris i residents dels habitatges de les escales 6 i 8 de la Av de la Mediterrània tindran 
prioritat per optar als habitatges de la nova promoció  del carrer Oporto, i que alguns d’ells 
(depenen de la ubicació de l’habitatge) hauran de vendre l’habitatge antic a un particular 
mitjançant la borsa de mediació. 
 
Atès que es va obrir un procés de recollida de sol·licituds de les persones interessades en 
adquirir els 13 habitatges de l’Av. Mediterrània i s’ha format una llista de tots els que 
acompleixen els requisits, integrada per 77 persones. 
 
Atès que l’Ajuntament de Badia assumeix les funcions inherents a la borsa de mediació, i per 
tant ,amb l’objectiu de garantir la transparència i objectivitat d’aquesta borsa, té  la voluntat d’ 
organitzat un sorteig públic davant notari, de l’ordre d’elecció de les 13 vivendes situades a 
l’Avinguda Mediterrània susceptibles de  venda de particular a particular, mitjançant la borsa de 
mediació. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.  Donar compliment al Conveni signat el 20 d’octubre de 2008, fent efectiva la borsa 
de mediació que contempla a la clàusula primera, apartat 1r del mateix, mitjançant sorteig 
públic de l’ordre d’elecció de 13 vivendes situades a l’Av. Mediterrània de Badia del Vallès entre 
les persones que composen la llista que s’adjunta, integrada pels 77 sol·licitants que complien 
els requisits d’admissió. 
 
Segon- Autoritzar a l’alcaldessa  per tal que requereixi l’assistència del  Notari, Sr. Alfonso 
Carbonell a l’acte del sorteig de l’ordre d’elecció dels 13 pisos de protecció oficial situats a 
l’Avinguda Mediterrània de Badia del Vallès (segons llistat adjunt) , que es celebrarà el proper 
dissabte 25 de juliol a les 10 hores a la sala de plens de l’Ajuntament. 
 
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 tretze hores i quaranta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa         La secretària, 
 
 


