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JUNTA DE GOVERN LOCAL 38/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 20 de novembre 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 A. Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica. 
 
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 13 de novembre de 
2009. 
 
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 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'anul·lació de l'autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un 
import de -2.625,43 €, de la relació núm. 61/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 641.968,11 €,  de la relació núm. 114/2009. 
 
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. 
 
S’acorda: 
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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  
100,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 314-323  
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural 
 
4. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT ALS PROGRAMES D’INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT I ESPORTS A BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del Area d’Acció Social i Cultural en relació a la contractació del  servei de 
suport als programes d’infància, adolescència i joventut, i esports, a Badia del Vallès . 
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció que s’adjunten. 
  
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. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 94 i en 
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, 
 
S'acorda: 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmica 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per al servei de  suport als programes 
d’infància, adolescència i joventut, i esports, a Badia del Vallès . 
 
Segon. Comprometre la despesa, en quantia de 113.364,33 euros  i 21.593,21 euros d’IVA que 
per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, per al pressupost municipal 
de l’any 2010, i per tant, condicionar l’adjudicació d’aquesta licitació, a l’efectiva aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2010. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte del servei de suport als programes d’infància, adolescència i 
joventut, i esports, a Badia del Vallès . 
 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del Contractant anunci de 
licitació perquè durant el termini establert en el plec es presentin les proposicions que es 
considerin pertinents. 
 
5. AJUTS ESCOLARS 2009/2010 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2009, 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 711, n’hi ha 474 concedides amb 
una puntuació de més de 11 punts, d’acord amb l’aplicació dels criteris establerts. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar els llistats dels ajuts concedits d’ajuts escolars pel curs 2009/2010, que 
s’adjunten i formen part d’aquest expedient. 
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Segon. Aprovar els documents comptables que formen part d’aquest expedient. 
 
Tercer. Comunicar la concessió o denegació de les sol·licituds als interessats. 
 
6. LIQUIDACIONS TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 

D’AUTO-TAXI 2009 
 
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per l’atorgament de 
llicències i autoritzacions d’auto-taxi, tarifa número 2, referent a l’ús i explotació anual de les 
esmentades llicències. 
 
Atès el que disposen els articles 20 i següents del RD 2/2004, de 5 de març que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del Dleg 2/2003, de 28 d’abril, text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per ús i explotació de la llicència d’auto-taxi als 
concessionaris de les mateixes, corresponents a l’exercici 2009 segons relació annexa, que 
s’adjunta i forma part d’aquest acord, i que comença per Sr. Oscar Huertas Jauregui i finalitza 
per Sr. Juan Miguel García Antunez. 
 
Segon. Comptabilitzar els drets reconeguts, per import total de 533,34 euros, a la partida 
9999.31101 del pressupost vigent. 
 
Tercer. Notificar aquest acord i les liquidacions corresponents als interessats. 
 
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES OCTUBRE 2009 100/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’ octubre 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 l’Interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 100/2009 segons annex del mes 
d’octubre de  2.009..  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.                          
 
8. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES OCTUBRE 2009 

1010/2009 
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Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes d’ octubre 2009.  
 
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 la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
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 l’ Interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1010/2009 segons annex del mes d’ 
octubre del 2.009..  
 
9. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA 

D’ACCÉS ALS HABITATGES SITUATS AL CARRER MANXA 17 
 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent a 
les obres consistents en la construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer 
Manxa número 17 de Badia del Vallès, per tal de suprimir les barreres arquitectòniques 
existents en el municipi, redactats pels serveis tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb 
un pressupost d’execució per contracta global de 20.423,81 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 23 d’octubre de 2009,  s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar les obres consistents en la supressió de barreres arquitectòniques al 
carrer Manxa número 17 , el preu de  les quals ascendeix a la quantitat de 17.606,73 euros, i 
2.817,08 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data dos de novembre de 2009, 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. 

 
Atès que amb data 26 d’octubre de 2009, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals 

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. Aprovar la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut 
referent a les obres consistents en la construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al 
carrer Manxa número 17 de Badia del Vallès. 

 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, 
construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer Manxa número 17 del municipi  
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista C-53 Construcciones, S.L. 
per un import de 17.214,24 euros i 2.754,24 euros d’IVA. 
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Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres de 
construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer Manxa número 17 amb càrrec 
a la partida 0204 4324 60105 del vigent pressupost. 
 
Quart. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Cinquè. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura. 
 
10. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA 

D’ACCÉS ALS HABITATGES SITUATS AL CARRER MANXA 19 
 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent a 
les obres consistents en la construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer 
Manxa número 19 de Badia del Vallès, per tal de suprimir les barreres arquitectòniques 
existents en el municipi, redactats pels serveis tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb 
un pressupost d’execució per contracta global de 16.996,44 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 23 d’octubre de 2009,  s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar les obres consistents en la supressió de barreres arquitectòniques al 
carrer Manxa número 19 , el preu de  les quals ascendeix a la quantitat de 14.652,10 euros, i 
2.344,34 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data dos de novembre de 2009, 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. 
 
Atès que amb data 26 d’octubre de 2009, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals. 
 
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. Aprovar la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut 
referent a les obres consistents en la construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al 
carrer Manxa número 19 de Badia del Vallès. 
 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, 
construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer Manxa número 19 del municipi  
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista C-53 Construcciones, S.L. 
per un import de 14.182,84 euros i 2.269,26 euros d’IVA. 
 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres de 
construcció d’una rampa d’accés als habitatges situats al carrer Manxa número 19 amb càrrec 
a la partida 0204 4324 60105 del vigent pressupost. 
 
Quart. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Cinquè. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura. 
 
11. ANUL·LACIÓ DOCUMENT A PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT DE 

LES OBRES PER A LA REFORMA INTEGRAL D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
ALGARVE 
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Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2009 es va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents 
en la Reforma Integral d’Urbanització del carrer Algarve, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, i es va procedir a autoritzar la despesa corresponent. 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2009 es va constituir la Mesa de contractació a la vista de 
les ofertes presentades i un cop negociats els aspectes i vist l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals es realitza proposta d’adjudicació a favor de COIR, CATALANA D’OBRES I 
REGS, S.A., per un valor total de 275.000 euros i 44.000 euros d’IVA, 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: 
 
Ünic: Anul·lar la despesa corresponent per un import de 314.665,17 euros i 50.344,83 euros 
d’IVA, amb càrrec a la partida 0204.4321.61001 del pressupost vigent. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa         La secretària,  
 
 


