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JUNTA DE GOVERN LOCAL 31/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 17 de setembre de 2012 
 
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 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de setembre de 
2012. 
 
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 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment 
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcaldessa i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 645,73 
€, de la relació núm. 29/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 62.013,05 €,  de la relació núm. 53/2012. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO),  (factures 
de Gas Natural SUR i Gas Natural Servicios) per un import de 1.392,67 €,  de la relació núm. 
52/2012. 
 
3. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ 

2012 
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Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i la resta de 
legislació complementària d’aplicació. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de 2012 que s’adjunten i formen part 
d’aquesta proposta, així com els models de sol·licitud. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions de cooperació al 
2012, així com els models per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest 
acord. 
 
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions i convenis per a aquest 
exercici pressupostari, destinades a la realització d’activitats realitzades per totes les entitats i 
associacions degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions d’aquest Ajuntament 
residents en aquest municipi, persones físiques, en representació d’ells o d’un grup de 
ciutadania no associada. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització de despesa per import de 6.000 euros, amb càrrec a la partida 
0703.2510.48908 del pressupost actual. 
 
Quart. Publicar la convocatòria en el BOP i donar publicitat en els taulells d’anuncis de 
l’Ajuntament i d’altres mitjans adients de comunicació. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


