JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/2010
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 23 D’ABRIL DE 2010
Badia del Vallès, 23 d’abril 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 A. 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 16 d’abril 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'anul·lació de l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per
un import de –658,04 Euros, de la relació núm. 12/2010.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 39.696,47 Euros, de la relació núm. 17/2010.
3. PRORROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, FINS AL 8 DE MAIG DE 2010.

DE

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 31 de març
de 2006 va adjudicar el concurs per a la prestació del servei de neteja de dependències i
edificis municipals, a l’empresa CLECE S.A.
El contracte corresponent es va subscriure amb data 8 de maig de 2006, i la seva clàusula
tercera preveia una durada inicial de 2 anys prorrogable d’acord amb l’art 198 TRLCAP.
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Vist l'acord de Junta de Govern local de 29 de maig de 2009, on es va prorrogar i ampliar
el contrate fins al 8 d'agost de 2009.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de 6 d'agost de 2009, on es va prorrogar el
contracte fins al 31 de desembre de 2009.
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Acció Territorial pel qual proposa l'ampliació i
pròrroga del contracte fins el 8 de maig de 2010.
Atès que l'empresa adjudicatària ha manifestat la seva conformitat amb la pròrroga del
contracte.
De conformitat amb el que disposa l'article 198 del RD 2/2002 de 16 de juny pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, en relació
a la prorroga dels contractes administratius de serveis.
S'acorda:
Primer. Prorrogar i ampliar fins el 8 de maig de 2010 el contracte de serveis subscrit amb
l'empresa CLECE S.A.

Segon. Aprovar autorització i disposició de despesa per un import 118.075,64 euros, amb
càrrec a la partida 1404 9208 22700, coresponents als mesos de març, abril i fins al 8 de
maig de 2010.
Tercer. Notificar als interessats.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM. 2009/018 – CONSTRUCCIÓ DE 32 HABITATGES I
24 APARCAMENTS AL CARRER SARAGOSSA
Atès el decret d’alcaldia del passat 20 d’abril de 2009 en el qual l’alcaldessa va resoldre
delegar-me l’atribució d’atorgar llicències d’obres i aprovar-ne la liquidació corresponent.
Vista la instància de l’Institut Català del Sòl, en la que demana llicència urbanística per a la
construcció de 32 habitatges i 24 aparcaments, situats al carrer Saragossa de Badia del
Vallès.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal.
Atès el conveni de 5 de desembre de 2007 entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer. Concedir llicència urbanística a Institut Català del Sòl per a la realització de les
obres que sol·licita, expedient 2009/018, consistents en la construcció de 32 habitatges i
24 aparcaments, situats al carrer Saragossa, de Badia del Vallès, amb els següents acords:
-

L’Ajuntament de Badia del Vallès assumirà el pagament de tots els impostos i
taxes municipals que d’aquesta llicència es deriven, segons la clàusula sisena del
conveni signat el 5 de desembre de 2007, entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Segon. Abans d’iniciar l’obra s’ha de comunicar l’inici de la mateixa i el nomenament del
contractista de l’obra.
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5. ADEQUACIÓ ESPAI D’ÚS GENERAL SITUAT AL CARRER LA MANXA ENTRE ELS
NÚMEROS 13 I 15
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut referent
a les obres consistents en l’adequació de l’espai d’ús general situat al carrer la Manxa
entre els números 13 i 15, per suprimir barreres arquitectòniques existents en el municipi,
redactats pels serveis tècnics de l’Ajuntament i amb un pressupost d’execució per
contracta global de 23.946,81 euros.
Vist que a la proposta del servei de data 19 d’abril de 2010 s’acredita la necessitat
d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en l’adequació d’espais d’ús general
al carrer La Manxa, el preu de les quals ascendeix a la quantitat de 20.643,80 euros i
3.303,01 euros d’IVA.
Atès que amb data 20 d’abril 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 20 d’abril de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals,
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. Aprovar la memòria valorada, documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i
salut referent a les obres consistents en l’adequació de l’espai d’ús general situat al carrer
La Manxa entre els números 13 i 15.
Segon. Portar a terme
Manxa mitjançant el
CONSTRUCCIONES Y
euros i 3.268,07 euros

les obres relatives a l’adequació d’espais d’ús general al carrer La
procediment del contracte menor, amb el contractista REYES
REFORMAS EN ALBAÑILERIA, S.A. per un import de 20.425,45
d’IVA.

Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra d’adequació
d’espais d’ús general al carrer La Manxa amb càrrec a la partida 1404.1551.61000 del
vigent pressupost.
Quart. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
Cinquè. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
l’aprovació.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les onze hores i quaranta minuts.
Vist i plau
L’Alcaldessa

La secretària
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