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JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 16 d’octubre de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i trenta-cinc 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 A. Lancho Aceituno 
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 9 d’octubre 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  
17.372,53 €, de la relació núm. 56/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 295.739,17 €,  de la relació núm. 104/2009. 
 
3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES SETEMBRE 90/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes de setembre 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions 
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
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Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor acctal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 90/2009 segons annex del mes de 
setembre de  2.009..  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.                          
 
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES AGOST 99/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de setembre 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor acctal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 99/2009 segons anex del mes de 
setembre del 2.009..  
 
5. CONTRATACIÓ CONSULTORIA EXTERNA – BROS ASSOCIATS - 
 
Es retira de l’ordre del dia l’acord referent a la contractació d’una consultoria externa. 
 
6. PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES DEL CONCURS PER A 

L’ADJUDICACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL D’AVIS 
 
Atesa la renúncia de l’adjudicatari per a la gestió i explotació del bar del Casal d’Avis de Badia 
del Vallès. 
 
Atès que aquest servei és de competència de l’Ajuntament de Badia del Vallès en quant a 
adjudicació, control i seguiment del servei. 
 
Atès l’informe tècnic que d’adjunta a aquesta proposta. 
 
Atès el plec de clàusules econòmic administratives per a regir l’adjudicació del servei que 
s’adjunta a la proposta. 
 
S’acorda: 
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Primer. Aprovar el plec de clàusules que ha de regir el concurs per a l’adjudicació mitjançant 
concessió de l’explotació del bar del Casal d’Avis de Badia del Vallès, adjunt a aquesta 
proposta. 
 
Segon. Exposar els plec s a informació pública durant 8 dies i simultàniament iniciar el 
procediment de licitació, inserint el corresponent anunci en el DOGC i en el BOP, donant un 
termini de 15 dies naturals per a la presentació d’ofertes a comptar des de l’endemà de la data 
del darrer anunci publicat. El termini de presentació d’ofertes quedarà suspès en el supòsit que 
es presentes alguna al·legació al plec. 
 
7. APROVACIÓ SERVEI MANTENIMENT CALEFACCIÓ EDIFICIS CORPORACIÓ 
 
Vista la proposta del servei de data 07 d’octubre de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
ajuntament de contractar el servei de manteniment i posta en marxa de d’instal·lació de 
calefacció dels edificis de la corporació, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 2.600,00 
euros, i 416,00 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 08 d’octubre, es va emetre informe d’intervenció, en el qual s’acreditava 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte. 
 
Atès que amb data 08 d’octubre, es va emetre informe  de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contracte del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Dur a terme el servei de manteniment i posta en marxa de d’instal·lació de calefacció 
dels edificis de la corporació mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
Clima Sirius, S.A. per un import de 2.600,00 euros i 416, 00 euros d’IVA 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment i posta en 
marxa de d’instal·lació de calefacció dels edificis de la corporació amb càrrec a la partida 0204 
4326 22709 del vigent pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
l’acord. 
 
8. APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 2008/039 
 
Atès el Decret d’alcaldia del passat 20/04/09, en el qual l’alcaldessa va resoldre delegar-me 
l’atribució d’atorgar llicències d’obres i aprovar-ne la liquidació corresponent. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Junta de Compensació Sector Sant Pau de Riu Sec  amb 
data d’entrada 17/03/2008, en la qual demana llicència d’obres per Connexió C58 i Rotonda Av. 
Tibidabo, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’Urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a la Junta de Compensació Sector Sant Pau de Riu Sec 
per a la realització de les obres que sol·licita, expedient núm. 2008/039, consistents en 
Connexió C58 i Rotonda Av. Tibidabo, situat a ubanització del sector Sant Pau de Riu Sec. 
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Actuacions a Badia del Vallès, tot i això aquesta llicència resta condicionada al lliurament dels 
següents documents: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

−  Les fotografies de la urbanització, estat de serveis i façana. 
− L’imprès de comunicació d’inici d’obres adjunt. 

 
Segon. Aprovar la liquidació provisional de les taxes segons l’ordenança fiscal  número 14.6.1.1  
la quantitat de 10.583,80  .I aprovar la quantitat de  31.751,37 euros en concepte d’'Impost 
sobre Construccions i Obres segons l’ordenança fiscal 5.7.3 
 
Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les 
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva aquesta 
resolució. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat/da. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa       La secretària, 
 


