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 JUNTA DE GOVERN LOCAL 27/2014 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 14 DE JULIOL DE 2014 

   

Badia del Vallès, 14  de juliol de 2014 

  

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: 

 

Montserrat Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero 

  

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 ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 7 de juliol 
de 2014. 

  

2.      DOCUMENTS COMPTABLES 

 

II. Relació de Fets 

En data 10 de juliol de 2014 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització 
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

  

III. Fonaments de dret 
 

1r. D’acord amb els articles: 

  

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

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 reguladora de les hisendes locals. 

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents. 

  

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

  

Per tot això, 

  

S’acorda: 

  

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import 
total de 3.840,85 €, segons es detalla a la relació núm. 24/2014, adjunta. 

  

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 3.586,41  €,  segons es detalla a la 
relació núm. 44/2014, adjunta (factures Gas Natural). 

  

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 38.856,39  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 45/2014, adjunta (factures Endesa). 

  

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de 81.404,41  €,  segons es detalla a la relació núm. 
46/2014, adjunta . 

 

3. APROVACIÓ BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS NO FORMALS 
DE BADIA DEL VALLÈS 

 

II. Relació de Fets 

  

Segons l’informe de la tècnica de cultura de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, de data 7 
de juliol de 2014, relatiu a la l’aprovació de les bases particulars reguladores de la 
concessió de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de 
Badia del Vallès.  
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III. Fonaments de dret 
  

1r.  D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
subvencions i la ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació 
complementària d’aplicació 

  

2n. D’acord amb les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès 

 que s’adjunten i formen part d’aquesta proposta, així com l’annex I 

  

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny. 

   

Per tot això, 

 

 S’acorda: 

  

Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que 
s’adjunten i formen part d’aquesta proposta, així com l’annex, que s’adjunten i formen 
part d’aquest acord. 

  

Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest 
exercici pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i 
associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats i Associacions 
ciutadanes i que tinguin entre els seus objectius i fins socials la realització d’activitats 
de caire cultural, social, educatiu, esportiu, etc. 

  

Excepcionalment podran optar a aquesta convocatòria de subvencions, grups de 
persones representats per una persona física de la població, quan la rellevància 
cultural extraordinària del projecte presentat i els seus impacte en el municipi ho 
aconselli. 

  

Tercer. Aprovar l’autorització de despesa per import de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), 
amb càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual. 

  

Quart.- Donar publicitat en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament i d’altres mitjans 
adients de comunicació. El període de presentació de sol·licituds serà del 1 al 19 de 
setembre de 2014 

 

4. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR RENTING MAQUINÀRIA ESPORTIVA 
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II. Relació de Fets 
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2014 es va iniciar 
l’expedient per a l’adjudicació del contracte de subministrament, muntatge,  instal·lació, 
posada en funcionament i manteniment, mitjançant renting, de determinada 
maquinària cardiovascular per al complex esportiu. 

  

Instruït l’expedient, d’acord amb la proposta d’adjudicació elevada per la Comissió 
negociadora de data 25 de juny de 2014, a favor de l’empresa Salter Sport, sa., com a  
proposició més avantatjosa de les invitades al procediment.  

  

III. Fonaments de dret 
 

D’acord amb el que disposen les clàusules 14a. següents i concordants del Plec de 
clàusules administratives particulars que regulen el procediment, l’article 53, 151, 156 i 
concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, entre d’altra legislació aplicable. 

  

De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny. 

  

Per tot això, 

  

S’acorda: 

  

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la proposta 
elevada per la Comissió de negociació de data 25/06/2014, adjudicar el contracte de 
subministrament, muntatge,  instal·lació, posada en funcionament i manteniment, 
mitjançant renting, de determinada maquinària cardiovascular per al complex esportiu,  
a l’oferta més avantatjosa presentada per l’empresa SALTER SPORT, SA, per un 
import total de 34.412,20€ (trenta -quatre mil  quatre-cents dotze amb vint cèntims ) 
IVA exclòs, pel termini de 4 anys, sense possibilitat de cap pròrroga. 

  

Segon. Aprovar els  documents  comptables annexos de: a) disposició de la despesa 
per a l’exercici 2013, per  l’import de 5.204,82 €, IVA inclòs,   amb  càrrec  a  la  partida 
05 0334 411 20601, amb el compromís de dotar els pressupostos municipals dels 
exercicis successius amb la  consignació pressupostària adequada i suficient per a fer 
front la contractació; b) d’autorització negatiu per import de 1.120,38 €. 

  

Tercer. Designar com a responsable del contracte, la Sr/a. Marta Rosàs Llopart, 
tècnica dels serveis d'esports municipals. 
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Quart. Facultar l’alcaldessa, Sra. Eva Menor Contador, per a la signatura i formalització 
del contracte i amb igual motiu requerir l’empresa perquè es dugui a terme la 
formalització dins del termini de quinze dies, a partir de l’endemà que li sigui notificat 
aquest acord. 

 

Finalitzada la discussió del punt únic de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i cinc minuts. 

  

Vist i plau 

L’alcaldessa,  

Document signat electrònicament 

 


