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JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 1 d’octubre 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 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 24 de setembre 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 
64.415,94 €, de la relació núm. 31/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 84.026,57 €,  de la relació núm. 56/2012. 
 
 
3. DEIXAR SENSE EFECTE  EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT 

ALS PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I ESPORT A BADIA DEL VALLÈS 
PER AL 2012 
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Atès que per Junta de Govern Local de data de 11 de juny de 2012 es va aprovar l’expedient 
de contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 
Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació del contracte del “Servei de suport als programes 
d’infància, adolescència i esport a Badia del Vallès per al 2012”, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i així mateix es va 
procedir a acordar l’inici de la licitació i a l’autorització de la despesa que suposa l’adjudicació 
d’aquest contracte. 

Atès que en data 18 de juliol de 2012 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, 
després de la admissió de licitadors, i la recepció de l’informe de valoració tècnica, segons acta 
de 19 de juliol, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de la Fundació Pere Tarrés. 
 
Atès que abans de l’adjudicació es va detectar un error material a la clàusula quarta del plec 
“Preu del contracte”, ja que ‘import de 114.962,689  consignat com a preu anyal  desglossat en 
un valor estimat de 97.426 euros i en l’Impost sobre el Valor Afegit de 17.536,68 euros, no era 
correcte i per tant la publicitat (anunci publicació) també va ser  errònia. 
 
Atès que aquest error afecta tot el procés de contractació del servei de suport als programes 
d’infància, adolescència i esport a Badia del Vallès per al 2012, que no es pot convalidar, ja que 
no van restar garantits els principis de publicitat i concurrència. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el procés de contractació mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació del servei de suport als 
programes d’infància, adolescència i esport a Badia del Vallès per al 2012, que es va incoar per 
acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2012. 

Segon.- Comunicar-ho als interessats (Fundació Pere Tarrés, c/Numància 149-151, 08029 
Barcelona) 

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, 
 


