
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 30/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 24 de setembre de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son 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 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, 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 17 de 
setembre de 2010. 
 
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 –17.733,72 €, de la relació núm. 32/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 77.744,63 €,  de la relació núm. 52/2010. 
 
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: 
 
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 6 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un 
import total de  70 €, que corresponen als carnets emesos del número 386-393.  
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural 
 
4. ANULACIÓ ACORD TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 68 
 
Vista l’expedient de traspàs del local comercial núm. 68 situat al carrer Saragossa, núm. 2, 
de Badia del Vallès, que figura a nom de la Sra. Isabel Granero Nogueira  amb DNI 
77095455 F, i que en data 28 de maig de 2010 es va aprovar el seu traspàs  per la Junta 
de Govern Local a favor del Sr. Alfonso Porta Rey, per desenvolupar l’activitat de 
“Carnisseria”. 
 
Vist que en diferents ocasions s’ha intentat la notificació a ambdues parts de l’acord de 
traspàs, així com contactar telefònicament,i que a data d’avui no s’ha aconseguit. 
 
Vist que l’expedient no ha pogut continuar amb el seu procediment normal i que en 
reiterades ocasions s’han anant concedint terminis per regularitzar els tràmits necessaris 
per continuar amb l’expedient i que una vegada més aquest terminis no s’han complert.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 
2010 en la que és va aprovar el traspàs del local núm. 68 a favor del senyor Alfonso Porta 
Rey, per instal·lar desenvolupar l’activitat de “Carnisseria”. 
 
Segon.- Anul·lar  tots els documents comptables que s’han generat com a conseqüència 
del tràmit de l’expedient, exceptuant el de la taxa de tramitació d’expedient, abonada en 
data 26/04/10, ja que el procediment ha seguit el seu tràmit.  
 
Tercer.- Reconèixer com actual arrendatari del local núm. 68, situat al carrer Saragossa, 
núm. 2 de Badia del Vallès a l’anterior arrendatària Sra. Isabel Granero Nogueira amb DNI 
77095455 F. 

 
Quart.- Notificar a les parts interessades, a l’àrea d’economia i , a l’àrea d’urbanisme  i a  
l’ORGT. 
 
5. ADJUDICACIÓ D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de la sessió celebrada el dia  28 d’abril de 2010, 
en la qual es va acordar aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts de 
menjador escolar complementaris als ajuts del Consell Comarcal del Vallès Occidental i 
obrir termini de sol.licitud d’ajuts de menjador escolar de l’ajuntament a partir del dia 17 
de maig de 2010. 

 



Atès que aquestes sol·licituds ja han estat puntuades i resoltes per part del Servei de 
Benestar Social, d’acord amb els criteris de valoració establerts i la documentació 
presentada, segons l’informe que s’adjunta. 
 
Atès que del total de 441 sol·licituds presentades, n’hi ha 178 concedides amb una 
puntuació de 12’5 o més punts, d’acord amb l’aplicació dels criteris establerts pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental  
 
Atès que, davant la realitat derivada de l’actual situació de crisi econòmica, l’Ajuntament 
per l’any 2010 compta una borsa pròpia d’ajuts de menjador escolar per a famílies amb 
dificultats socio-econòmiques que no han pogut accedir a les ajudes del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental 
 
Atès que l’ajuntament va aprovar l’adhesió a les Bases Reguladores de concessió d’ajuts 
de menjador aprovades pel Consell Comarcal el 12 de juny de 2008,  per aplicar en la 
concessió dels ajuts de menjador escolar propis, tenint en compte els casos de major 
puntuació segons els barems establerts en les esmentades bases, amb la limitació definida 
per l’import dels crèdits disponibles. 

 
Atès que hi ha 46 sol.licituds que han obtingut una puntuació de 12 punts que no podran 
accedir als ajuts complementaris de menjador escolar del Consell Comarcal. 

 
Atès l’informe de la tècnica responsable del Servei de Benestar Social 

 
S’acorda: 
  
Primer. Aprovar els ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per al curs 2010/2011, segons les relacions que s’adjunten i formen part 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar el ajuts de menjador escolar per al curs 2010/2011 atorgats per aquest 
Ajuntament, segons la relació annexa que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
Tercer.-  Aprovar els documents comptables D i AD adjunts, per un import total de 
51.050,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2010.0803.2316.48001 del 
pressupost de despeses vigent. 
 
6. APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I 

MANTENIMENT D’OBRES ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I ELS 
AJUNTAMENTS DE SABADELL, BARBERÀ DEL VALLÈS I BADIA DEL VALLÈS 

 
Vista la necessitat d’establir un marc general per a la col·laboració entre les entitats 
entrevinents per actualitzar, d’acord amb els nous condicionants, les actuacions a dur a 
terme referents a la “millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès 
i Badia del Vallès”, redactar el corresponent projecte modificat i establir les bases per 
reprendre i finalitzar les corresponents obres. 
 
Vista la proposta de col·laboració per a la promoció, execució i manteniment d’obres entre 
l’agència Catalana de l’aigua i els Ajuntaments de Sabadell, Barberà i Badia del Vallès. 
 
Vist que aquesta proposta de conveni significa una millora respecte el conveni de 
col·laboració per a la “promoció i execució d’obres hidràuliques” referent a la “Millora 
hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell”, signat el 8 de novembre de 2006, entre les 
mateixes entitats. 
 
De conformitat amb el que disposen els arts 4.1 d) 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en relació als deures de cooperació i assistència activa entre totes les 



administracions públiques; i els arts 10 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local , i l’art 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que estableixen la 
possibilitat que els deures de col·laboració i cooperació recíproca entre administracions 
públiques s’instrumentin a traves de convenis interadministratius, així com els arts 303  a 
311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració per a la promoció, execució i 
manteniment d’obres entre l’agència catalana de l’aigua i els ajuntaments de Sabadell, 
Barberà i Badia del Vallès.  
 
Segon.- Facultar a la Sra Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i notificar als 
interessats aquest acord. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE DEPENDENCIES MUNICIPALS EN EL CENTRE 

CÍVIC 
 
Vist el projecte Dependencies Municipals en el soterrani del Centre Cívic redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals, actuació inclosa dins de l’àmbit del Pla de únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2004-2007. 
 
Vist que en el transcurs de la redacció del projecte han entrat en vigor normatives d’obligat 
compliment ( “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-2006)” ) que afecten directament en l’elaboració 
del projecte i en el seu pressupost final, motiu pel que es realitzarà l’execució d’aquest 
projecte en dues fases. 
 
Vist el Projecte de Reforma del soterrani del centre cívic per a dependències municipals 
fase I, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 106 i 107 de la Llei 30/2007 , de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic i l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i els arts. 12, 24 i 
següents i 37 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En virtut del que estableix l’article 21.1 apartat o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i, d’ acord amb la delegació atorgada a favor de la 
Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 568/09 d’1 de juliol, pel que fa a la 
competència per aprovar projectes d ‘obra. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment Projecte de Reforma del soterrani del centre cívic per a 
dependències municipals fase I, redactat pels serveis tècnics municipals. actuació inclosa 
dins de l’àmbit del Pla de únic d’obres i serveis de Catalunya 2004-2007 amb un 
pressupost que ascendeix a la quantitat de 285.241,00 € amb IVA inclòs.  
 
Segon. De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 37 ROAS, exposar-lo al públic durant un període de 30 dies, a fi que el projecte 



pugui ser examinat i presentar si s’escau les reclamacions i/o al·legacions que es cregui 
convenients.   
 
Tercer- Notificar els anteriors acords a les persones interessades i als serveis econòmics 
del Ajuntament. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
8. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT “VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS” 
 
Vista la proposta del Departament d’Informàtica segons la qual es detecta la necessitat de 
realitzar la contractació del subministrament “Virtualització de servidors” per tal de poder 
adaptar-nos a les noves necessitats que requereix el futur sistema de digitalització de 
procediments, així com per donar un millor servei als usuaris dels sistemes informàtics pel 
fet tenir servidors amb millors característiques tècniques que els actuals (més velocitat, 
més capacitat d’emmagatzematge, etc...) 
 
Atès que amb data 21 de setembre de 2010 es va emetre informe d’intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent. 
 
Atés que amb data 21 de setembre es va emetre informe per Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de 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 del subministrament “Virtualització de 
servidors” amb l’objecte de poder adaptar-nos a les noves necessitats que requereix el 
futur sistema de digitalització de procediments, així com per donar un millor servei als 
usuaris dels sistemes informàtics pel fet de tenir servidors amb millors característiques 
tècniques que els actuals, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
 
Tercer. Autoritzar, en quantia de 37.760 euros (31.000 euros i 5.760 euros d’IVA), la 
despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada per 
procediment negociat sense publicitat amb càrrec a la partida 1705.9261.62600 de l’estat 
de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010. 
 
Quart. Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per a la realització del contracte. 
 
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 
 
 


