JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE JUNY DE 2012
Badia del Vallès, 4 de juny de 2012
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
Montserrat Jiménez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 29 de maig de
2012.

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 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents
Tinents d'alcaldessa i Regidors.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de
9.148,80 €, de la relació núm. 19/2012.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 35.203,06 €, de la relació núm. 30/2012.

3. PRORROGA CONVENI PRESTACIÓ SERVEI DEIXALLERIA
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Atès el conveni per a la gestió de la deixalleria municipal de Badia del Vallès, signat el dia 10
de juliol de 2002 entre l’Ajuntament i Tractament i Selecció de Residus, S. A. (TERSA)
Vista la clàusula novena d’aquest conveni per que fa a la duració i causes de resolució.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès té la voluntat de convocar concurs públic per a la
prestació del servei de gestió de deixalleria municipal degut als canvis de la normativa en
aquest sector i les condicions del conveni.
Atès que segons la clàusula novena de l’esmentat conveni el contracte es prorrogarà
automàticament si no es notifica aquesta voluntat amb una antelació d’un mes com a mínim.
Vist que la ultima prorroga del conveni caduca en data 10 de juliol de 2012.
S'acorda:
Primer: Donar coneixement a l’empresa TERSA (Tractament i Selecció de Residus S. A) la
voluntat de l’Ajuntament de convocar concurs públic per la prestació del servei de gestió de la
deixalleria municipal i per tant de no prorrogar pel període anual estipulat en el conveni
esmentat.
Segon: Prorrogar la prestació d’aquest servei fins a la data de l’adjudicació definitiva del
concurs per a la gestió de la deixalleria municipal de Badia del Vallès que es convoqui als
efectes. Aquesta pròrroga en cap cas podrà superar el període d’un any.
Tercer: Formalitzar la pròrroga i signar annex al conveni.
Quart: Notificar als interessats.
Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:
4. ADJUDICACIÓ MÀQUINA VENDING A FAVOR DE NUTRI SPORTS SA
Vista l’informe de la Tècnica d’esports, Sra. Marta Rosàs en relació a la necessitat de disposar
d’una màquina vending a les Instal·lacions esportives municipals per tal d’ofertar als usuaris
productes de nutrició esportiva de qualitat d’una manera controlada.
Atès que, segons el mateix informe, s’han valorat diferents propostes d’empreses del sector i
Nutri Sport S.A. és la que millor producte garanteix, i la que ofereix millor contraprestació, a
més de comptar amb experiència suficient en diferents centres esportius del territori.
Vist l’informe del enginyer municipal pel que fa al càlcul del consum energètic de la màquina
vending.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i, de conformitat, amb l’establert a la
disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a Nutri Sport SA, pel període d’un any la col·locació d’una màquina tipus
vending a les Instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès, per la venda de
productes de nutrició esportiva, segons les condicions establertes a la minuta del contracte que
s’adjunta.
Segon.- La empresa Nutri Sport SA abonarà mensualment a l’Ajuntament l’import de 57,90
euros mensuals en concepte d’ocupació de l’espai públic de conformitat amb el que disposa
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l’ordenança fiscal núm. 12, art 6, punt 1.3, i del càlcul aproximat del consum energètic informat
per l’enginyer municipal.
Tercer.- Notificar a Nutri Sport SA, requerint-la per a la formalització del contracte corresponent
en el termini de 10 dies.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les dotze hores i cinc minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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