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JUNTA DE GOVERN LOCAL 43/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 23 de desembre de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan son les tretze hores, 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 pel secretari accidental senyor José Manuel Roque Damota, 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 18 de desembre 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'autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
80.071,54 €, de la relació núm. 65/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 331.848,35 €,  de la relació núm. 122/2009. 
 
3. CONVENIS AMB LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE BADIA DEL VALLÈS 2009 
 
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 20 de febrer de 2009, va aprovar les bases 
d’atorgament de subvencions i convenis per al 2009 les qual recullen també els criteris de 
valoració. 
 
Vistes les sol·licituds i els projectes presentats al registre de l’Ajuntament per diferents entitats i 
associacions de Badia del Vallès. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Esports encarregat d’estudiar i valorar els projectes presentats. 
 
S’acorda: 
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Primer. Concedir subvencions i/o convenis de col·laboració amb les entitats: Club de Tennis 
Blau Badia amb NIF G64882368 i el Club Esportiu Abadà Capoeira Vallès amb NIF 
G64891880. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables DO que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta. 
 
Tercer. Tal i com s’especifica a les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 2009, 
s’aprova el pagament del 50 per cent de les subvencions concedides i la resta quan es justifiqui 
l’import subvencionat. 
 
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord als diferents serveis afectats de les Àrees d’Acció 
Social i Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL D’AVIS 
 
Atesa la renúncia de l’adjudicatari per a la gestió i explotació del bar del Casal d’Avis de Badia 
del Vallès. 
 
Atès el plec de clàusules econòmic administratives per a regir el concurs per l’adjudicació de 
l’explotació del bar del Casal d’Avis de Badia del Vallès aprovat per Junta de Govern Local el 
16 d’octubre de 2009. 
 
Atès que el dia 26 de novembre de 2009 es va constituir la Mesa de Contractació per a la 
quantificació documental de les propostes presentades en el concurs i es va procedir a 
l’obertura de pliques. 
 
Atès l’informe tècnic de valoració de les propostes que s’adjunta a aquest expedient. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Atorgar la concessió d’adjudicació, gestió i explotació del bar del Casal d’Avis de Badia 
del Vallès al Sr. Juan Antonio Morales Redondo. 
 
Segon. Notificar el present acord als licitadors del concurs per l’adjudicació del bar del casal 
d’Avis i a l’anterior adjudicatari. 
 
Tercer. Donar publicitat del present acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a altres mitjans 
adients. 
 
5. CONTRACTACIÓ SERVEI DE SUPORT PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, 

JOVENTUT I ESPORTS 
 
Queda sobre la taula l’acord de contractació del servei de suport als programes d’infància, 
adolescència, joventut i esports. 
 
6. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES,  ADEQÜACIÓ DEL ESPAI D'US 

GENERAL SITUAT A L'AVINGUDA MEDITERRANI, ENTRE ELS NÚMEROS 12, 14 I 16, 
PER TAL DE CREAR UN ENLLAÇ AMB LES ESCALES MECÀNIQUES QUE CONECTAN 
L'AVINGUDA MEDITERRANI AMB EL PARC JOAN OLIVER 

 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent a 
les obres consistents en l’adequació del espai d'us general situat a l'avinguda Mediterrani, entre 
els números 12, 14 i 16, per tal de crear un enllaç amb les escales mecàniques que connecten 
l'avinguda Mediterrani amb el Parc Joan Oliver amb motiu de la supressió de les barreres 
arquitectòniques en el municipi,, redactats pels serveis tècnics del departament d’Acció 
Territorial, i amb un pressupost d’execució per contracta global de 14.995,78 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 25 de novembre de 2009,  s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar les obres consistents l’adequació del espai d'us general situat a 
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l'avinguda Mediterrani, entre els números 12, 14 i 16 , el preu de  les quals ascendeix a la 
quantitat de 12.927,40 euros  i 2.068,38 euros d’IVA  euros d’IVA. 
 
Atès que amb data u de desembre 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 de novembre 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 l’adequació del espai d'us general situat a l'avinguda 
Mediterrani, entre els números 12, 14 i 16, per tal de crear un enllaç amb les escales 
mecàniques que conectan l'avinguda Mediterrani amb el Parc Joan Oliver amb motiu de la 
supressió de les barreres arquitectòniques en el municipi. 
 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, 
d’adequació del espai d'us general situat a l'avinguda Mediterrani, entre els números 12, 14 i 
16, per tal de crear un enllaç amb les escales mecàniques que conectan l'avinguda Mediterrani 
amb el Parc Joan Oliver, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
Ricardo Rodriguez Muñoz per un import de 12.723,62 euros i 2.035,78 euros d’IVA. 
 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres de 
construcció d’adequació del espai d'us general situat a l'avinguda Mediterrani 12-16 amb càrrec 
a la partida 0204 4324 61000 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. 
 
7. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES ESCALES MECÀNIQUES DEL      

PARC DE LA MEDITERRÀNIA 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2009 es va donar per recepcionada l'obra de la millora 
d'accessibilitat de l'avinguda Mediterrània, que té instal·lades dues escales mecàniques per tal 
de suprimir les barreres arquitectòniques del municipi, i per tant s'inicia el període de garantia 
de les obres que és d'un any. 
 
Atès que en data 21 de desembre de 2009 es va emetre proposta del servei per tal de cobrir la 
necessitat de fer-ne un contracte de manteniment de les mateixes, coincidint amb l'any de 
garantia. 
 
Atès que amb data 22 de desembre 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 22 de desembre, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir.  
 
Vist l'informe dels serveis tècnics municipals. 
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De conformitat amb l’establer 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 manteniment de les escales mecàniques situades al Parc de la 
Mediterrània, amb l'empresa subcontractada, que ha executat l'obra de les escales, durant el 
període de garantia de les mateixes (1 any), que es el contractista THYSSENKRUPP,  per un 
import de 24.490,08 euros i 3.918,42 euros d’IVA. 
 
Segon. Disposar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment de les 
escales mecàniques per l'any 2009, situades al Parc de la Mediterrània amb càrrec a la partida 
0204 4324 22709 del pressupost vigent, per un import de 658,34 euros i 105,34 euros d'IVA. 
 
Tercer. Notificar a l’adjudicatari, THYSSENKRUPP, el present acord i citar-lo per a la signatura 
del contracte en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació. 
 
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
8. NOMENAMENT COORDINADORA SEGURETAT OBRES REFORMA COBERTA 

MERCAT MUNICIPAL I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT 
 
Vista la recent adjudicació definitiva de les obres de reforma de la coberta del Mercat Municipal 
situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n a l’empresa  INTEANGO el 6 de novembre de 2009. 
 
Atesa la necessitat de nomenar un coordinador de seguretat i salut per a l’execució de les 
obres. 
 
Vist que la Sra. Sandra Mota Nogales arquitecta tècnica municipal forma part de la plantilla de 
l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament i reuneix els requisits necessaris per a desenvolupar aquest 
treball. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma de coberta del Mercat Municipal situat a 
l’avinguda Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès presentat per l’empresa adjudicatària 
INTEANGO. 
 
Vist l’informe de la coordinadora de seguretat i salut de les obres. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert en l’article 7.2 del 
RD 1687/1997 de 24 d’octubre pel que estableix les Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
a les obres de construcció i l’article 21.1 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases 
de règim local. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Nomenar a la senyora Sandra Mota Nogales, coordinadora de Seguretat i Salut de les 
obres de reforma de la coberta del Mercat Municipal situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n. 
 
Segon. Els treballs a executar per part de la senyora Sandra Mota Nogales es realitzaran dintre 
de l’horari habitual que te contractat pel que no tindrà dret a percebre cap tipus d’honoraris 
extres, llevat que les circumstàncies especials requereixin més dedicació. 
 
Tercer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la coberta del Mercat 
Municipal situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès, redactat per l’empresa 
INTEANGO, adjudicatària de les obres.  
 
Quart. Notificar l’anterior acord a la coordinadora de seguretat i a l’empresa adjudicatària. 
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9. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, CONSTUCCIÓ I ADEQÜACIÓ 
D'UNA VORERA D'ACCÉS A LA PARADA DEL AUTOBÚS AL SEU PAS PR L'AVINGUDA 
COSTA BRAVA 5,7 

 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent a 
les obres consistents en  l’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al seu pas 
per l'avinguda Costa Brava 5,7 amb motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques en 
el municipi, redactats pels serveis tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb un 
pressupost d’execució per contracta global de 5.141,31 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 2 de desembre de 2009,  s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar les obres consistents l’adequació d'una vorera d'accés a la parada del 
autobús al seu pas per l'avinguda Costa Brava 5-7, el preu de  les quals ascendeix a la 
quantitat de 4.432,17 euros  i 709,15 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data setze de desembre 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 vint-i-u de desembre 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’establer 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 l’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al 
seu pas per l'avinguda Costa Brava 5-7, amb motiu de la supressió de les barreres 
arquitectòniques en el municipi. 

 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, 
d’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al seu pas per l'avinguda Costa 
Brava 5-7, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Rafael Arjona 
Gámez per un import de 4.214,31 euros i 674,29 euros d’IVA. 

 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres de 
construcció d’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al seu pas per l'avinguda 
Costa Brava 5-7 amb càrrec a la partida 0204 4324 61002 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. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les tretze hores i trenta minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa        El secretari accidental,  
 
  
 
 


