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JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE MAIG DE 2009  
 
Badia del Vallès, 29 de maig de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són 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  
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència 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 22 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 
21.997,36 €, de la relació núm. 43/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 58.403,05 €,  de la relació núm. 70/2009. 
 
3. PRORROGA, AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES DE 

L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
La  Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 31 de març de 2006 va aprovar 
l’adjudicació del Servei de neteja de dependències i edificis municipals, a l’empresa CLECE 
S.A. 
 
El contracte corresponent es va subscriure amb data 8 de maig de 2006, i la seva clàusula 
tercera preveia una durada inicial de 2 anys prorrogable d’acord amb l’art 198 TRLCAP. 
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Vista la necessitat d’ampliar el servei incorporant-hi algunes prestacions que fins ara s’han 
gestionat com extraordinàries, però que, respecte a les quals s’evidencia que cal incorporar-les 
com a serveis ordinaris, ja que s’han de prestar de forma regular i continuada. 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea d’urbanisme, medi ambient i comerç, en el qual es relacionen 
els serveis que integrarien l’ampliació, i es justifica la necessitat de la mateixa per tal de millorar 
el servei. 
 
Atès que aquesta ampliació no constitueix una alteració substancial dels fins i característiques 
bàsiques del contracte inicial. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària compleix els requisits exigits pel Plec de clàusules 
administratives reguladores del procediment per assumir la gestió de les noves prestacions i 
que ha acceptat assumir l’ampliació del servei, manifestant també la conformitat a la pròrroga 
del mateix. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Prorrogar el contracte subscrit amb data 8 de maig de 2006 amb l’empresa CLECE S.A, 
amb efectes de 8 de maig de 2009, per un període de tres mesos, fins al 8 d’agost de 2009. 
 
Segon: Modificar, el contracte del Servei de neteja de dependencies i edificis de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, adjudicat a l’empresa CLECE S.A. , ampliant el mateix mitjançant la 
integració de noves prestacions que es relacionen a l’informe annex del Cap d’urbanisme. 
Aquesta ampliació tindrà efectes des del 8 de maig de 2009. 
 
Tercer. Aprovar l’AD corresponent a l’ampliació del servei per import global de 29.769,54 euros 
amb càrrec a la partida 0204432722700, i AD corresponent a la pròrroga del contracte per 
import de 140.450,04 euros amb càrrec a la mateixa partida pressupostaria i relatiu al període 
maig, juny i juliol de 2009. 
   
Cinquè. Dipositar la garantia definitiva complementaria per import de 1.190,78 euros.       
 
Sisè. Comunicar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària, instant-la a la formalització de 
la corresponent addenda del contracte subscrit amb data 8 de maig de 2006 en el termini de 30 
dies. 
 
4. ELEVAR A DEFINITIVA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES DE 

“MODIFICACIÓ DE LES OBRES DE TANCAMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LA 
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DEL C. MENORCA, S/N FASE 2 

 
Atès que en data 03/05/09, l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment a favor de 
l’empresa TEYCO, el contracte d’obres per “Modificació de les obres de tancament i distribució 
interior de la planta baixa de l’edifici del C. Menorca, s/n Fase 2.” pel preu de 90.336,39 euros i 
14.453,82 euros d’IVA, d’acord amb les condicions següents: 
 
Atès que la adjudicació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona nº   125       de data 26 de maig de 2009   i en el Perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es va requerir  a l’adjudicatari per presentar la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i la constitució de la garantía definitiva. 
 
Atès que en data 20/04/09 , l’adjudicatari  TEYCO S.L. , va constituir la garantia definitiva per 
import de 4.516,82 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que s’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 135,4 i la Disposició Addicional Segona de la llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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Vist l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
S’acorda 
 
Primer.-  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres de “Modificació de les 
obres de Tancament i distribució interior de la planta baixa de l’edifici existent al carrer 
Menorca, s/n Fase, 2.” Aprovada per acord de Junta de Govern de data 3 d’abril de 2009 i 
publicada al Bolletí Oficial de la Província de Barcelona    Núm. 125 de data 26 de maig de 
2009 i en el perfil del contractant.                 
 
Segon. Disposar de la despesa amb càrrec a la partida  02/04/4321/62200 del pressupost 
vigent de despeses.              
 
Tercer.- Notificar a TEYCO S.L., adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la 
signatura del contracte en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació 
 
5. ADHESIÓ AL PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 30 d’abril de 
2009 el Protocol d’Adhesió al Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran de la 
Província de Barcelona, el qual compta amb la col·laboració del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Atesa la doble finalitat del programa, que pretén instal·lar ajudes tècniques i reformes bàsiques 
als habitatges de la gent gran per garantir les seves condicions de seguretat, higiene i 
habitabilitat mínimes, així com promoure la ocupació de persones aturades de la província 
 
Atès que  l’Àrea de Benestar social de la Diputació de Barcelona assigna a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, a través de l’esmenta’t programa i en funció de la ràtio poblacional de majors 
de 65 anys, suport econòmic per realitzar 9 arranjaments d’habitatges durant els exercicis 2009 
i 2010 , dels quals l’ajuntament haurà d’assumir el 33,3% de la despesa 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Expressar la voluntat d’adhesió de l’ajuntament de Badia del Vallès al Programa 
d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran de la Diputació de Barcelona 
 
Segon.- Acceptar l’aplicació del protocol de funcionament publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 5 de maig de 2009 
 
Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa per import de  2.021,68 € 
corresponent als 4 arranjaments a realitzar durant l’any 2009 i vincular-lo a la partida 
0903.31311.22609 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
6. ADHESIÓ AL SERVEI D’AUXILIAR DE LA LLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL 

VALLÈS OCCIDENTAL 
 
Atès el conveni de col·laboració i cooperació de l’ajuntament de Badia del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès occidental per a la contractació, gestió i seguiment del Server d’ajut a 
Domicili, signat en data 8 de març de 2001, aprovat per decret d’alcaldia 
 
Atès l’acord d’adhesió de l’ajuntament de Badia del Vallès Al Server d’atenció domiciliària 
comarcal, d’acord amb el Reglament de funcionament del Server d’atenció domiciliària 
comarcal, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del dia 16 de desembre de 2004. 
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Atès el nou Reglament regulador del Servei d’atenció Domiciliària Comarcal, aprovat 
inicialment al Ple de 18 de desembre de 2008 i publicat al BOP núm. 313 de 30 de desembre 
de 2008, que s’adjunta i forma part de l’expedient. 
 
Atès que el nou Reglament contempla la prestació del Servei d’ajut a domicili i el Servei 
d’auxiliar de la llar, i en el seu article 21.- estableix la fórmula d’adhesió pels municipis de 
menys de 20.000 habitants mitjançant acord de ple o de la comissió de govern  (pels municipis 
de més de 20.000 habitants mitjançant acord de Ple) 
 
Atès la Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la prestació del Servei d’atenció 
domiciliària i del Servei d’auxiliar a la llar, publicat al BOP núm. 24 de 28 de gener de 2009, que 
s’adjunta i forma part de l’expedient. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Expressar la voluntat de l’ajuntament de Badia del Vallès de continuar adherits al 
Servei Comarcal per a la prestació del Servei d’ajut a domicili. 
 
Segon.- Expressar la voluntat d’adhesió de l’ajuntament de Badia del Vallès al Servei d’auxiliar 
de la Llar  gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 
Tercer.- Acceptar l’aplicació del reglament de funcionament del Servei d’ajut a  domicili i del 
Servei d’auxiliar de la llar comarcal  
 
Quart.- Acceptar l’aplicació de les ordenances reguladores i de preu públic aprovades per l’ens 
comarcal.   
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Sisè.- Donar publicitat del present acord en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a altres mitjans 
adients. 
 
Seguidament i prèvia declaració d’urgència, s’adopta els següents acords: 
 
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA ORGT 40/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’abril de 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de la Interventora. 
 
S’acorda:  
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 40/2009 segons annex del mes d’abril 
de  2.009.  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annexos,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.                          
 
8. APROVACIÓ CONCERT AMB L’ASSOCIACIÓ LLAR DEL JUBILAT I EL PENSIONISTA 
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Atès el concert subscrit en data 9 de setembre de 2005 entre l’Associació de la Llar d’Avis i 
l’Ajuntament de Badia del Vallès pel període quadriennal 2005-2008 amb l’objectiu de donar 
suport i assessorament en l’adjudicació i funcionament dels serveis que presten i les activitats 
que ofereixen 
 
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament d’afavorir el benestar social de la gent gran a través de la 
promoció d’activitats i serveis adreçats a aquest col.lectiu  
 
Atesa la voluntat de l’Associació Llar d’Avis de continuar desenvolupant i gestionant de la 
manera més adequada els recursos dels serveis propis que presten, amb  l’assessorament de 
l’Ajuntament 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta i forma part d’aquest expedient 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Subscriure un conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Badia del Vallès i 
l’Associació de la Llar d’Avis pels anys 2009 i 2010, amb la possibilitat de pròrroga anual fins a 
un màxim de dos anys 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta, per import de 14.125,68 € (catorze mil 
cent vint-i-cinc euros i seixanta-vuit cèntims) amb càrrec a la partida de despeses del 
pressupost actual 0903.3135.48901. 
 
Tercer.-  Notificar l’acord a la Junta de la Llar del Jubilat i el Pensionista. 
 
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        La secretària, 
 


