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JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 21 DE GENER DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 21 de gener de 2013 
 
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 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusen la seva assistència els/les senyors/res Montserrat Jiménez Molina i Antonio Sabariego 
Guerrero. 
  
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 14 de gener de 
2013. 
 
 
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 135,64 
€, de la relació núm. 02/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 6.811,28 €,  de la relació núm. 02/2013. 
 
 
3. CONTRACTACIÓ SERVEI RETIRADA VEHICLES ABANDONATS 
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Vista la proposta del responsable del servei, de portar a terme el servei de retirada de vehicles 
abandonats, segons edicte de data 17 de desembre de 2012 i publicat en data 2 de gener de 
2013. 
 
Vistes les ofertes presentades. 
 
Vistos els informes adjunts. 
 
Vistes les renúncies presentades en data 13 i 19 de desembre de 2012, pels titulars dels 
vehicles, els quals els cedeixen a l’ajuntament perquè aquest s’encarregui de tramitar la baixa i 
posterior trasllat al desguàs, i que s’adjunten a l’expedient.  
 
De conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Portar a terme el servei de retirada de vehicles abandonats, mitjançant el procediment 
de contracte menor, amb el contractista Grup Logístic d’Assistència Empresarial 2000, S.L., el 
qual abonarà la quantitat de 145.-€ per turisme i 15.-€ per motocicleta. 
 
Segon. Aprovar el reconeixement del dret per la retirada de 22 turismes, 23 motocicletes i un lot 
de residus, per import total de 3.635.-€ i 763,35.-€ d’IVA. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
4. PRORROGA TERMINI JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS A LES ENTITATS I 

ASSOCIACIONS DE BADIA DEL VALLÈS 2012 
 
 
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 23 de juliol de 2012, va aprovar les bases 
d’atorgament de subvencions per al 2012 les quals recullen també els criteris de valoració. 
 
Vist que s’ha dilatat molt en el temps tots els tràmits d’aprovació i adjudicació de les 
subvencions. 
 
Vist que en la clàusula novena, s’esmenta que la  documentació justificativa s’havia de lliurar 
com a màxim el dia 31 de gener del 2013. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Modificar la clàusula novena de les bases en el sentit de prorrogar el termini de 
justificació fins el 28 de febrer de 2013.  
 
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord als  interessats, i  als diferents serveis afectats de les 
Àrees d’Acció Social i Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
 
5. CESSIÓ LOCAL NÚMERO 116 A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

 

 

Vist que la regidoria de Comerç vol regularitzar la situació dels impagaments dels lloguers dels 
locals comercials. 
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Atesa la sol·licitud presentada en data10 de juliol de 2012 pel Sr. Juan José Sánchez Navarro, 
amb DNI 44990148D, arrendatari del local comercial núm. 116 ubicat a l’avinguda Eivissa, 
núm. 14, mitjançant la qual vol rescindir el contracte d’arrendament i cedir el local a 
l’ajuntament. 
 
Vist que el deute d’aquest local comercial ascendeix a 10.875’18€ (deu mil vuit-cents setanta-
cinc euros divuit cèntims) i que la fiança és de 436’26€ (quatre-cents trenta-sis euros amb vint-
i-sis cèntims), a data 31 de juliol de 2012. 
 
Atès que està en fase d’estudi la proposta per fraccionar el pagament del deute dels lloguers. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica i Comerç.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la cessió del local comercial i rescindir el contracte d’arrendament amb data 
d’efecte 31 de juliol  de 2012. 
 
Segon.- Notificar al  Sr. Juan José Sánchez Navarro del deute que té amb aquesta 
administració i que ascendeix a 10.875’18€ (deu mil vuit-cents setanta-cinc euros divuit 
cèntims), el qual pot liquidar a la tresoreria municipal mitjançant taló conformat o ingrés en 
efectiu, així com transferència bancària al compte de l’ajuntament 2107-0930-77-3065357520. 
 
Tercer.- En el cas d’acollir-se a l’opció de fraccionament, deixar pendent de resolució fins que 
s’aprovi la proposta en fase d’estudi. 
 
Quart.- Incautar la fiança dipositada a la tresoreria d’aquest ajuntament per import de 436’26€ 
(quatre-cents trenta-sis euros amb vint-i-sis cèntims), per als arranjaments de condicionament 
del local comercial, basant-se en els informes emesos tant per l'àrea d'urbanisme com pel 
servei de comerç.  
 
Cinquè.- Donar de baixa els drets reconeguts i els rebuts corresponents al local comercial núm. 
116 que per motius de tramitació en la resolució d'aquest expedient s'hagin pogut emetre 
després de la data d’efecte d’aquest acord. 
 
Sisè.- Notificar la resolució d’aquest acord a les parts interessades així com a  l’àrea 
d’economia,  i a l’ORGT.  
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  


