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JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 22 DE MAIG DE 2009  
 
Badia del Vallès, 22 de maig de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les dotze hores, 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 Cantador i la senyora Raquel 
Gracia Peral. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig de 
2009. 
 
2. DOCUMENTS COMPTABLES 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 

 
Vist l’informe emès per la interventora. 
 
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 
8.836,35 €, de la relació núm. 42/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 61.326,67 €,  de la relació núm. 67/2009. 
 
3. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL TRASPÀS PARADA MERCAT NÚM. 136 
 
Vist l’acord de data 15 de maig de 2009 per el qual es va aprovar el traspàs de la parada núm. 
136 del mercat municipal a nom de la Sra. Carmen Zapata Cots amb DNI 43392113 Z per 
import de 6.000’00€. 
 
Vist que en el esmentat acord s’observa un error material en la quantitat  per la que es 
traspassa la parada núm. 136. 
 
S’acorda: 
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Primer.- Rectificar l’error material de la quantitat posada del preu de traspàs  que en contes de 
ser 6.000’00€, deurà ser 3.000’00€ . 
 
Segon.- Modificar  tots els assentaments comptables que s’han generat erròniament com a 
conseqüència de l’error material en concepte de preu de traspàs de la parada núm. 136 de 
mercat municipal. 

 
Tercer.- Notificar a les parts interessades, a l’Àrea d’Economia i a  l’ORGT. 
 
4. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 

SOCORRISTES I MONITORS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I TERRESTRES DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA DEL VALLÈS 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de 6.2.09 es va aprovar l’expedient i els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació del contracte 
de serveis de socorristes i monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les Instal·lacions 
Esportives municipals de Badia del Vallès, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i així mateix es va procedir a aprovar la 
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. 

Atès que en data 24.2.09 es va publicar anunci de licitació  en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 

 
Vistes l’acta de la Mesa de contractació de 5 de maig de 2009, que, després de la recepció de 
l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de COMAC SCCL, 
examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte  serveis de 
socorristes i monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les Instal·lacions Esportives 
municipals de Badia del Vallès a l’empresa COMAC SCCL, pel preu de 234.184,19 euros i 
16.392,00 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit, atès que es la empresa que ha 
obtingut la puntuació més alta d’acord amb els criteris d’adjudicació  establerts en el plec de 
clàusules administratives.  
 
Segon. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no hagin resultat adjudicataris. 

Tercer. Notificar i requerir a COMAC SCCL, adjudicatari provisional del contracte, perquè 
presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació justificativa 
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com constituir la 
garantia definitiva.  

Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 

5. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CLUB MINUSVÀLIDS HORITZÓ 

Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promoure que les condicions dels disminuïts puguin 
acostar-se al màxim a les de qualsevol ciutadà. 
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Atès que l’associació Club Minusvàlids Horitzó desenvolupa des de l’any 2008 el projecte de 
natació adaptada al municipi, iniciat fa deu anys per l’Associació Arco Iris. 

Atesa la necessitat de continuar treballant en aquesta línea i el desenvolupament adequat 
d’aquesta activitat per part del Club de Minusvàlids Horitzó durant l’any 2008. 

Atès l’informe tècnic que s’adjunta i forma part de la present proposta, que es configuren per tal 
de donar resposta a l’objectiu de l’Ajuntament. 

S’acorda: 

Primer. Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació Club de Minusvàlids Horitzó 
per a la realització de l’activitat de natació adaptada, per al col·lectiu de persones 
discapacitades de Badia del Vallès, amb l’objectiu de promocionar activitats esportives per 
l’esmentat col·lectiu. 

Segon. Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que comporta 
el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una contraprestació 
econòmica al Club de Minusvàlids 4.006,00 euros (quatre mil sis euros), amb càrrec a la partida 
de despeses 4611 48901 del pressupost actual. 

Tercer. Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 4.006,00 euros (quatre 
mil sis euros) i que forma part d’aquest acord. 

Quart. Delegar la signatura d’aquest conveni en la Regidoria de Benestar Social, senyora 
Montserrat Jiménez Molina. 

Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació Club de Minusvàlids Horitzó. 

Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, el tinent d’alcalde primer 
declara la sessió acabada quan son les dotze hores i trenta minuts. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’alcalde 1r        La secretària, 
 

 


