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JUNTA DE GOVERN LOCAL 32/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 15 d’octubre 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 1 d’octubre 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 568/09, de 1 de juliol de 2009, 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 
56.759,36 €, de la relació núm. 35/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 185.788,24 €,  de la relació núm. 55/2010. 
 
3. TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 1 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 1d’octubre de 2010 pel Sr.Jose Luis de Arriba 
Novoa amb DNI 76620350J,  en representació de AUTOESCUELA PERFECTO SL, NIF 
B60990686, com arrendataris del local comercial núm. 1, situat a l’avinguda Via de la 
Plata, núm. 1, on notifica la seva voluntat de traspassar el local dedicat a “Autoescola” a 

favor del Sr. Antonio Navarro Diez, amb DNI 43412208 F, i per desenvolupar l’activitat de  
“Bodega”  per la quantitat de 3.000’00€. 
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Atès que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament una fiança per 
import de 228’59€ 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a AUTOESCUELA PERFECTO SL, el traspàs del local núm. 1 situat a 
l’avinguda Via de la Plata, núm. 1, a favor del Sr. Antonio Navarro Díez, amb DNI 
43412208 F,  per desenvolupar l’activitat de “Bodega”. Hauran d’abonar la quantitat de 
900’00 € en concepte de participació en el preu del traspàs i 162’00 € en  concepte  
d’iva. Tanmateix s’augmentarà la renda mensual en un 15% d’acord amb el que estableix 
la LAU. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les 
quantitats esmentades i la fiança de dues mensualitats pels nous arrendataris, formalitzi 
amb aquests el corresponent contracte d’arrendament d’acord amb la Disposició 
Transitòria 3a, lletra B, paràgraf 3, 1ª de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, fins al 
31/10/2020 improrrogable. 
 
Segon.- Formalitzar el contracte d’arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves 
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, els 
arrendataris estaran obligats a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini 
màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a activitats classificades. 
Si per circumstàncies imputables als arrendataris, aquests no obtinguessin la llicència 
meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Tercer.- Retornar la fiança que té dipositada a l’ajuntament referent a aquest local 
comercial segons informe tècnic i que ascendeix a 228’59 €. 

 
Quart.- La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats 
esmentades en el termini assenyalat, i quantes altres deutes tingui amb l’Ajuntament, cosa 
que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 
 
Cinquè.- Notificar a les parts interessades, a l’àrea d’Acció Territorial respecte a la llicència 
d’obertura i activitat, i  a l’ORGT. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL VEHICLE TATA  MATRICULA 9674 
 
Vista la proposta del servei  de data 30 de setenbre de 2910 en la que s’acredita la 
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el subministrament d’un vehice del vehicle  
TATA matricula  9674 FPD, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 4.500,00 euros i  
810,00 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 30 de setembre de 2010  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 1 de d’octubre  es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

S’acorda: 
 

Primer.  Dur a terme el subministrament del vehicle  TATA matricula  9674 FPD mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista Talleres Joma  per un import de 
4.500,00    euros i  810,00 euros d’IVA. 
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Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament  amb càrrec a 
la partida 1404-1551-61100 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 
la firma de la resolució. 
 
5. LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 031/2010 
 
Vista la instància de REPSOL COMERCIAL representat per el Sr. Juan Antonio Bule Ariol , 
en la que demana llicència urbanística per a realitzar les obres a la confluència de la Av. 
Cantàbric, amb el Eix Interpolat del Terme municipal de Badia del Vallès de conformitat 
amb el Projecte Bàsic de la rotonda, sota la direcció del tècnic Pedro Noguera Ayala, 
enginyer industrial, amb nombre de col·legiat 6405.  
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a REPSOL COMERCIAL representat per el Sr. Juan 
Antonio Bule Ariol , en la que demana llicència urbanística per a realitzar les obres a la 
confluència de la Av. Cantàbric, amb el Eix Interpolat del Terme municipal de Badia del 
Vallès de conformitat amb el Projecte Bàsic de la rotonda, sota la direcció del tècnic Pedro 
Noguera Ayala, enginyer industrial, amb nombre de col·legiat 6405, quedant condicionada 
a l’aportació dels següents documents: 

 
− Projecte executiu visat pel col·legi corresponent. 
− Nomenament del Constructor, Visat pel Gremi de Contractistes o bé aportar còpia 

de la declaració de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l Contractista, d’àmbit 
local, provincial o estatal i una còpia de la pòlissa subscrita de responsabilitat civil.  

− Les fotografies de la urbanització i estat de serveis 
− Abans de l'inici de l'obra s'haurà de lliurar el imprès de comunicació d'inici d'obres 

adjunt. 
 

Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de 
domini públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 366,63 euros, 
i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 
5, per un import de 1099,90 euros. 
 
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; així 
com una còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
6. CONVENI PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2011 
 
Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol continuar organizant la tradicional 
Cavalcada de Reis de forma coordinada amb la Federació d’Entitats Culturals de Badia. 
 
S’acorda:  
 
Primer: Subscriure un conveni de col.laboració amb la Federació d’Entitats Culturals de 
Badia per organitzar, coordinadament amb el servei de Cultura d’aquest Ajuntament, el 
muntatge de la Cavalcada de Reis 2011 amb les entitats interessades del municipi. 
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Segon: Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col.laboració que 
comporta el compromís per part de l’Ajuntament, d’aportar una contraprestació econòmica 
a la Federació d’Entitats Culturals de Badia de 5.000 euros (cinc mil euros), amb càrrec a la 
partida de despeses 07 03 3381 48901 del pressupost actual. 
 
Tercer: Aprovar el document comptable ADO que s’adjunta i forma part d’aquesta 
proposta. 
 
Quart: Notificar l’adopció d’aquest acord a la Federació d’Entitats Culturals de Badia. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
7. AJUTS ESCOLARS 2009/2010 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2010, 
en la que es va acordar obrir termini de sol·licituds, entre d’altres dels ajuts escolars. 
 
Vist que aquestes sol·licituds ja han estat puntuades i resoltes per part del servei de 
Benestar Social, d’acord amb els criteris de valoració i la documentació presentada segons 
l’informe que s’adjunta. 
 
Atès que del total de sol·licituds presentades, que han estat 696 n’hi ha 666 concedides 
amb una puntuació igual o superior a 7 punts d’acord amb l’aplicació dels criteris 
establerts. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar els llistats dels ajuts escolars concedits per al curs 2010/2011, que 
s’adjunten i formen part d’aquest expedient. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables que formen part d’aquest expedient. 
 
Tercer. Comunicar la concessió o denegació de les sol·licituds als interessats. 
 
 Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta-quatre minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària 
 
 


