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JUNTA DE GOVERN LOCAL 6/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE MARÇ DE 2011 
 
Badia del Vallès, 4 de març de 2011 
 
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 25 de febrer 
de 2011. 
 
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 
774.395,58 €, de la relació núm. 2/2011. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 62.183,62 €,  de la relació núm. 2/2011. 
 
3. LLICÈNCIA D’OBRES 2010/116 
 
Atès el Decret d'Alcaldia núm. 568/09 del passat 01/07/2009, 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 L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA  , amb 
data d’entrada 02/12/2010, en la qual demana llicència d’obres per dur a terme 
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Construcció balcons, terrasses i instal.lacions, fase 16, situat a C/ Bética, 5 , de Badia del 
Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, per 
a la realització de les obres que sol·licita, expedient núm. 2010/116, consistents en 
Construcció balcons, terrasses i instal.lacions, fase 16, situat a C/ Bética, 5, de Badia del 
Vallès i queden subjectes a les següents condicions: 

- Nomenament del constructor, Visat pel Gremi de Contractistes o bé aportar còpia 
de la declaració de l’impost d’Activitats Econòmiques del Contractista, d’àmbit 
local, provincial o estatal i una còpia de la pòlissa subscrita de responsabilitat Civil. 

- Les fotografies de la urbanització, estat de serveis i façana. 
- Abans de l’inici de l’obres haurà de lliurà el imprès de comunicació d’inici d’obres 

adjunt. 
- Pel que fa a aspectes tècnic caldrà definir: 

Hi ha casos que la situació anterior era la de tenir la caldera en d’interior de la 
vivenda i una sortida per la façana d’un tub d’uns 20 cm per on evacuaven els 
gasos. 
La obra que es vol realitzar contempla un col·lector de gasos per les calderes i 
escalfadors atmosfèrics. 
En els plànols no queda clar la solució en aquests casos, i per tant entenem que 
deixarà la evacuació de la caldera a d’interior del balcó, per la qual cosa 
necessitaríem que ens fessin arribar el detall de la solució en aquesta casos. 
 

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 2068,25 
euros, i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal 
número 5, per un import de 6204,75 euros. 
Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 
3er a 8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
 
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 aquest 
acord; així com una còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a 
realitzar. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da. 
 
4. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT  AIN07001069 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 568/09, de data 1 de juliol de 2009, la qual aprovà  
la delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista instància i documentació adjunta presentades per la Sra. Montserrat González Soler  
on demana llicència d’activitat de “Fruiteria” ubicada a l’av. de Burgos, 6, de Badia del 
Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada. 
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S’acorda: 
 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a Montserrat  
González Soler,  amb  DNI  NÚM. 46642264-N ,  per  dur a terme  l’activitat  de “ 
Fruiteria”, en el  local  comercial  situat a l’av. Burgos, 6,  de Badia del Vallès. 
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
300,00 €, segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, Art. 2.1 
reguladora de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CASAL 
DE JOVES DE BADIA DEL VALLÈS FASE I 

 
Vista la proposta del servei 11 de febrer de 2011 per la que es posa de manifest la 
necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en l’arranjament del Casal de 
Joves de Badia del Vallès degut al problema d’infiltració d’aigües per coberta i altres 
desperfectes a solvatar per tal de que les instal·lacions reuneixin condicions de confort. 
 
Vista la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i documentació adjunta 
redactada pels serveis tècnics municipals per un valor de 179.923,45 euros i 32.386,22 
euros d’Iva, un cop efectuat el replantejament i davant la disponibilitat dels terrenys. 
 
Atès que en data 11 de febrer de 2011 es va emetre informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent. 

 
Atès que en data 14 de febrer de 2011 es va emetre Informe per Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia1 perquè l’import del 
contracte ascendeix a 179.923,45 euros i a 32.386,22 euros d’IVA i, per tant, no supera 
ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de sis 
milions d’euros.  
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules administratives 
particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 93 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic i la delegació atorgada mitjançant Resolució d’Alcaldia 568/09 
de l’1 de juliol de 2009, l’organ competent per efectuar aquesta contractació i tramitar 
l’expedient serà la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 

  
Primer. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i documentació 
adjunta redactada pels serveis tècnics municipals per un valor de 179.923,45 euros i 
32.386,22 euros d’Iva. 
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Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 
contracte de les obres consistents en l’arranjament del Casal de Joves, per procediment 
negociat sense publicitat. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa corresponent a les obres d’arranjament del Casal de Joves 
per la quantia de 212.309,67 euros amb càrrec a la partida 0904 4521 63200 del 
pressupost vigent. 
 
Quart. Sol·licitar ofertes a tres empreses capacitades per a la realització del contracte. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,   
          La secretària, 
 
 
 


