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JUNTA DE GOVERN LOCAL 26/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 24 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 24 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les tretze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida pel Tinent d’Alcalde primer 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència  l’alcaldessa senyora Eva Menor i la regidora Raquel Gracia Peral. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de les sessions que va tenir lloc el dia 17 de juliol de 
2009 (ordinària) i el dia 21 de juliol de 2009 (extraordinària). 
 
2. APROVACIÓ 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 309/09, de 23 de març, 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  
21.127,06 €, de la relació núm. 51/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 258.825,78 €,  de la relació núm. 89/2009. 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, en 
la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió dels 
carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part del 
present acord. 
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S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona, 
a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, tarifa 11 
carnet de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total de  
70,00 €, que corresponen als carnets emesos entre els números 290--296. 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Ciutadana. 
 
4. CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES (SIAD) 
 
Vista la proposta del servei  de data 14 de juliol de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD), el preu del qual 
ascendeix a la quantitat de 17.000 euros, exempts d’IVA. 
 
Vist que amb data de 20 de juliol, es va emetre informe d’intervenció, en el qual s’acreditava 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte. 
 
Vist que amb data  20 de juliol, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable 
i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Dur a terme el servei de Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD)  mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista El Safareig per un import de 17.000 euros 
i exempts d’IVA. 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del Servei d’Atenció i Informació a les 
Dones (SIAD)  amb càrrec a la partida 0603.31333.22709   del vigent pressupost. 
 
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
firma de la proposta d’acord. 
 
5. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE LA REFORMA DE LA COBERTA DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 5 de Juny de 2009, on s’acorda aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la 
contractació de les obres consistents en la reforma de la coberta del mercat municipal per 
millorar el sistema de ventilació i adequació de la coberta. 
 
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. 
 
Vist l’informe emés pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
El preu del contracte ascendeix a la quantia de 68.063,15 euros i 10.890,10 euros d'IVA, i 
s'imputarà a la partida 0204 6221 62200 del Pressupost vigent. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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Ara bé, tenint en compte la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 568/09 d’1 de 
juliol de 2009, la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
per a l’obra consistent en la reforma de la coberta del mercat municipal. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 78.953,25 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 0204 6221 62200 de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici vigent. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que 
han de regir el contracte d’obres per la reforma de la coberta del mercat municipal mitjançant 
procediment negociat sense publicitat. 

 
Quart. Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per a la realització del contracte. 
 
6. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE LA 1º FASE DE LES OBRES DE“ REMODELACIÓ ENLLUMENAT 
MERCAT MUNICIPAL 

 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 5 de Juny de 2009, on s’acorda aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la 
contractació de les obres consistents en la remodelació de l’enllumenat del mercat municipal 
per trobar-se en una situació deficient i obsoleta.. 
 
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. 
 
Vist l’informe emés pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
El preu del contracte ascendeix a la quantia de 50.327,37 euros i 8.052,38 euros d'IVA, i 
s'imputarà a la partida 0204 6221 62200 del Pressupost vigent. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Ara bé, tenint en compte la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 568/09 d’1 de 
juliol de 2009, la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
per a l’obra consistent en la remodelació del enllumenat del mercat municipal. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 58.379,75 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 0204 6221 62200 de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici vigent. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que 
han de regir el contracte d’obres per la remodelació de l’enllumenat del mercat municipal 
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

 
Quart. Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per a la realització del contracte. 
 
7. APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 2009/045 
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Atesa la sol·licitud presentada per Llorenç Sagales Cisquella, en representació de la Parròquia 
de la Mare de Deu de la Mercè, amb data 9 de juny de 2009, en la qual demana llicència 
d’obres per dur a terme la reparació de les goteres de la teulada de la capella petita del temple, 
situat a C. Bética, s/n, de Badia del Vallès. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’Urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a la Parròquia de la Mare de Deu de la Mercè, per a la 
realització de les obres que sol·licita, expedient número 2009/045, consistents en “Reparació 
de les goteres de la teulada de la capella petita del temple situat al carrer Bética, s/n, de Badia 
del Vallès. 
 
Segon. Aprovar la liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 95,00 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 285,03 euros. 
 
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 serà efectiva, així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat/da. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
8. AMPLIACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT ALS PROGRAMES D’INFÀNCIA 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT A BADIA DEL VALLÈS 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament en sessió celebrada el 20 de juliol de 2007 va aprovar 
l’adjudicació del Servei de suport als programes d’infància, adolescència i joventut a Badia del 
Vallès, a l’Associació d’Educadors socials en el Vallès Oriental (AESVO), amb una durada 
inicial d’un any. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2008, es va acordar 
prorrogar per un any (fins a l’1 d’agost de 2009) el contracte de serveis esmentat subscrit amb 
AESVO. 
 
Vista la necessitat s’ampliar el servei incorporant-hi un nou mòdul complementari als serveis 
que afavoreixen la conciliació de la vida familiar i laboral inclosos en el ple tècnic del concurs 
d’adjudicació, i que fa referència a un “espai de canguratge”. 
 
Vist l’informe tècnic del responsable del servei, al qual es justifica la necessitat de l’ampliació i 
que aquesta no constitueix una alteració substancial dels fins i característiques bàsiques del 
projecte inicial. 
 
Atès també que en el mateix informe del responsable del servei s’explica que l’ampliació es va 
implementar el dia 1 de gener de 2009 i serà efectiva fins a 31 de juliol de 2009, ja que es 
tracta d’un mòdul concret i específic dintre dels programes que recull el contracte inicial. 
 
Vista la memòria tècnica que s’adjunta per a la gestió de l’Espai de canguratge. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària compleix els requisits exigits al Plec de clàusules 
administratives reguladores del procediment per assumir la gestió d’aquest mòdul 
complementari esmentat i que ha acceptat assumir l’ampliació del servei. 
 
S’acorda: 
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Primer. Modificar el contracte del Servei de suport als programes d’infància, adolescència i 
Joventut a Badia del Vallès, adjudicant amb data 20 de juliol de 2007 a l’empresa Associació 
d’Educadors socials del Vallès Oriental (AESVO), ampliant el mateix mitjançant la integració del 
mòdul “Espai de canguratge”, dintre del programa de “suport a la creació de serveis que 
afavoreixen la conciliació de la vida familiar i laboral” del projecte inicial, d’acord amb les 
especificacions de la Memòria annexa. 
 
Segon. Aquesta ampliació tindrà efectes des de l’1 de gener de 2009 i finalitzarà el 31 de juliol 
de 2009, data, a partir de la qual el contracte es seguirà desenvolupant tenint en compte les 
prestacions pactades a l’inici del mateix. 
 
Tercer. Aprovar l’AD corresponent per valor de 50.379,63 euros amb càrrec a la partida 
0603.31333.22709. 
 
Quart. Comunicar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària, instant-la a dipositar la 
garantia definitiva complementària per import de 2015,185 euros, i a la formalització de la 
corresponent addenda del contracte subscrit amb data 1 d’agost de 2007 en el termini de 30 
dies. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, el president declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i cinc minuts. 
 
Vist i plau 
El tinent d’alcalde primer       La secretària, 
   


