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JUNTA DE GOVERN LOCAL 28/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 10 de setembre de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son 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’alcaldessa senyora 
Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, 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 3 de setembre 
de 2010. 
 
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 
17.165,38 €, de la relació núm. 29/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 209.325,91 €,  de la relació núm. 49/2010. 
 
3. SUBVENCIONS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ DE BADIA DEL 

VALLÈS 2010 
 
No s’aprova la proposta d’acord per les subvencions a les entitats i associacions de 
cooperació de Badia del Vallès 2010. 
 
4. SUBVENCIONS A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE BADIA DEL VALLÈS 2010 
 
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 9 d’abril de 2010, va aprovar les bases 
d’atorgament de subvencions per al 2010 les quals recullen també els criteris de valoració. 
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Vistes les sol·licituds i els projectes presentats al registre de l’Ajuntament per part de les 
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 a 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 
2010, s’ordena a la tresoreria municipal la realització del pagament corresponent al 50% 
de l’import concedit. 
 
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord als diferents serveis afectats de les Àrees 
d’Acció Social i Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents 
acords: 
 
5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “MODERNITZACIÓ DE LA GESTIÓ INTERNA DE 

L’AJUNTAMENT 
 
Vista la proposta del Departament d’Informàtica segons la qual es detecta la necessitat de 
realitzar la contractació del servei “Modernització de la gestió interna de l’Ajuntament” a 
causa de la necessitat de donar un pas significatiu en la implantació de l’Administració 
Electrònica millorant alguns dels procediments que es fan a l’Ajuntament i que en 
l’actualitat no es porten a terme amb cap mitjà telemàtic. 
 
Atès que amb data 3 de juny de 2010 es va emetre informe d’intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent. 
 
Atès que amb data 7 de juny es va emetre informe per Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 
94 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei “Modernització de la gestió interna 
de l’Ajuntament” amb l’objecte de donar un pas significatiu en la implantació de 
l’Administració Electrònica millorant alguns dels procediments que es fan a l’Ajuntament i 
que en l’actualitat no es porten a terme amb cap mitjà telemàtic, per procediment negociat 
sense publicitat. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
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Tercer.- Autoritzar, en quantia de 27.100 euros (23.362 euros i 3.738 euros d’IVA), la 
despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada per 
procediment negociat sense publicitat amb càrrec a la partida 1705.9261.22709 de l’estat 
de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010. 
 
Quart.- Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per a la realització del 
contracte. 
 
6. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL LOCAL  COMERCIAL DE L’AV. VIA DE LA 

PLATA, S/N CANTONADA C. PORTO DESTINAT A SUPERMERCAT “SUMA” 
PROMOGUDA OER MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP S.A.U. 

 
Atès l’instancia presentada per MIQUEL GRUP ALIMENTACIÓ, S.A.U., amb CIF nombre 
A17371758, i representat per el Sr. Ramón Miquel Vilanova amb DNI. 40430174-S , com a 
concessionari del local situat a la Av. Via de la Plata s/n cantonada C. Porto destinat a 
Supermercat “SUMA”, en data 02 de Març de 2010 i registre d’entrada núm. 2010/1562 
sol·licita llicència ambiental per adequació a la normativa vigent contra incendis. 
 
Atès que l’11 d’agost va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental d’activitats. 
 
Atès els criteris la Direcció General de Qualitat Ambiental , de data 21 de juliol de 2010, sobre 
que cal aplicar arran de l’entrada en vigor de la Llei20/2009. 
 
Atès que segons la Llei 3/1998 actualment derogada esta inclosa en l’annex II i segons la vigent 
Llei 20/2009 passa a règim de comunicació ( Annex III ) 
 
Vist l'informe per part del enginyer municipal 

 
S’acorda: 

 
Primer. Que el local comercial destinat a Supermercat “ SUMA “ , es una activitat que segons la 
Llei 3/1998 actualment derogada, esta inclosa en l’annex II i segons la vigent  Llei 20/2009 
passa a règim de comunicació. 
 
Segon. Arxivar les actuacions iniciades conforme al Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual 
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer actualment 
derogada i procedir d’acord amb el que disposa el títol IV de la Llei 20/2009. 
 
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i quince minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària 
 
 
 


