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JUNTA DE GOVERN LOCAL 34/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 8 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 
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 1 d’octubre 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 
1.486,55 €, de la relació núm. 32/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 2.124,95 €,  de la relació núm. 57/2012. 
 
 
3. ANULAR DESPESA I RETORNAR FIANÇA DEL 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 1 d’octubre es va aprovar deixar sense efectes 
el procés de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa 
l’expedient de contractació del “Servei de suport als programes d’infància, adolescència i esport 
a Badia del Vallès per al 2012” degut que abans de l’adjudicació es va detectar un error 
material a la clàusula quarta del plec “Preu del contracte”, ja que l‘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. 
 
S’ACORDA 
 
Primer.-  Anular la despesa, en quantia de 72.042 euros i 12.967 euros d’IVA amb càrrec de  la 
partida núm. 0903/2317/22709, la quantia de 8.387 euros i 1.509,66 euros d’IVA  amb càrrec 
de la partida 1003/3201/22699  i de 16.997 euros i 3.059,46 euros d’IVA amb càrrec de la 
partida 0503/3411/22709 del pressupost vigent. 
 
Segon.- Retornar la garantia definitiva que havien diposat la Fundació Pere Tarrés per valor de 
1.946,49€. 
 
Tercer.- Comunicar-ho als interessats (Fundació Pere Tarrés, c/Numància 149-151, 08029 
Barcelona) 
 
 
4. MODIFICACIÓ CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL LOCAL NÚM. 137 
 
 
Vist el contracte d’arrendament subscrit amb data 29 de maig de 2001 entre l’Ajuntament de 
Badia del Vallès i la societat MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP SA, amb NIF A-17371758 i 
domicili al Polígon Empordà Internacional, població de Vilamalla CP 17469, Girona. 
 
Atesa la sol·licitud de data 24 de setembre, registre d’entrada núm. 5277 per part de MIQUEL 
ALIMENTACIÓ GRUP SA, per la que demana la modificació del contracte d’arrendament de 
forma que l’objecte del mateix quedi limitat al local i per aquest motiu s’exclogui la part de 
parcel·la concedida en el seu dia per instal·lar-hi un servei de rentat de cotxes i amb efectes del 
1 de setembre de 2012. 
 
Atès que aquesta modificació afecta a l’import de la renda mensual, passant dels actuals 
9.692,47 € (nou mil sis-cents noranta-dos euros amb quaranta-set cèntims) a 7.674,10€   ( set 
mil sis-cents setanta-quatre euros amb deu cèntims). 
 
Vist que també es sol·licita la devolució de la part de la fiança constituïda en el seu dia a la 
tresoreria d’aquest ajuntament corresponent a la part del renta cotxes per import de 3.005’06€ 
(tres mil cinc euros amb zero sis cèntims).   
 
Vist que ens comuniquen el subarrendament  d’una part del local a un tercer, per tal que pugui 
desenvolupar l’activitat de peixateria. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Modificar el contracte d’arrendament subscrit en data 29 de maig de 2001 entre 
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la societat MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP S.A U., amb NIF 
A-17371758 i domicili al carrer Germans Miquel s/n,  Polígon Empordà Internacional, població 
de Vilamalla CP 17469,  Girona i representada pel Sr. Lluís Miquel Labairu Munté, amb DNI 
77.782.998 P, en l’apartat relatiu a la renta (clàusula primera del contracte) i a la fiança 
(clàusula tretzena). 
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Segon.-  L’import de la renta mensual queda fitxat en 7.674’10€ ( set mil sis-cents setanta-
quatre euros amb deu cèntims), amb efectes de l’1 de setembre de 2012. 
 
Tercer.- Retornar l’import de 3.005’06€ (tres mil cinc euros amb zero sis cèntims) en concepte 
de devolució de la part de fiança dipositada per la part del renta cotxes. 
 
Quart.- D’acord amb el que disposa la clàusula 10 del contracte d’arrendament, l’Ajuntament es 
dona per assabentat del subarrendament d’una part del local, a un tercer per la explotació de la 
part de peixateria. 
 
Cinquè.- Formalitzar el corresponent annex al contracte d’arrendament, que s’adjunta. 
 
Sisè.- El present acord, resta condicionats la liquidació de quantes deutes tingui amb 
l’Ajuntament, cosa que, d’incomplir-se, els deixaria sense efecte. 
 
Setè.-  Notificar a la part interessada, a l’associació de Comerciants de Badia, a l’àrea d’acció 
Territorial, respecte a l’actualització de la llicència d’activitat si s’escau i a l’àrea d’ Economia. 
 
 
5. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIII05003127 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 507, de 22 de juny de 2012, 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 pel Sr. Antonio Diaz Arcos, referent a la 
sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de bar-cafeteria , al 
local comercial núm. 127 de ll’av. Costa Brava, 7  de Badia del Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada. 
 
S'acorda: 
 
 Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat al Sr. Antonio Diaz 
Arcos , amb DNI 38523122-P, per dur a terme l'activitat de “ Bar-Cafeteria” , en el local 
comercial núm. 127 de l’av. Costa Brava, 7  de Badia del Vallès. 
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 1309,10 
€, segons disposa l’annex de tarifes de l'Ordenança Fiscal número 15, 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: 
 
6. AJUTS ESCOLARS 2012/2013 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 21 de maig de 2012, 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 692, n’hi ha 589 concedides amb 
una puntuació igual o superior a 9,5 punts, d’acords amb l’aplicació dels criteris establerts. 
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S’acorda: 
 
Primer. Aprovar els llistats dels ajuts concedits d’ajuts escolars per al curs 2012/2013, 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-cinc minuts. 
 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


