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JUNTA DE GOVERN LOCAL 9/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 12 DE MARÇ DE 2010 
 
Badia del Vallès, 12 de març de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son les dotze 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 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 5 de març 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'autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
16.860,36 €, de la relació núm. 7/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 49.765,31 €,  de la relació núm. 9/2010. 
 
3. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CLUB ESPORTIU HORITZÓ 
 
Es retira de l’ordre del dia la proposta d’acord d’aprovació del conveni amb l’associació 
Club Esportiu Horitzó. 
 
4. CANVI D’ACTIVITAT PARADA NÚM. 9 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la senyora Josefa Morales Cozar, en data 15 de febrer de 
2010 i registre d’entrada núm. 1044, en la qual demana la modificació de l’activitat de 
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una de les parades núm. 6-7-8-9 de la qual és la concessionària actual i en les que 
desenvolupa l’activitat de “Venda de Roba”. 
 
Vist que en el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu article 39 
s’ha exposat el anunci per el canvi d’activitat en el taulell del mercat per les possibles 
al·legacions, i que transcorregut el termini de deu dies que es preveu l’esmenta’t article, 
no hi ha hagut cap al·legació. 
 

Vist l’informe favorable per part del responsable del mercat respecte a l’autorització per la 
modificació  d’activitat. 
 
Vist l’informe per part de l’enginyer municipal respecte a que l’activitat demanada de 
“Marroquineria”, es pot assimilar a les que actualment desenvolupa de “Venda de Roba”, i 
tenen amb compte que l’activitat demanada,  no es troba contemplada en el reglament 
vigent i no suposa incorre en competència per als altres concessionaris del mercat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Autoritzar la modificació  d’activitat de la parada núm. 9 per la venda de 
“Marroquineria” a la Sra. Josefa Morales Cozar, quedant el números de les concessions 6-
7-8 com a “Venda de Roba” i, informant-li que en tot moment  deurà complir les normes 
que regeixen en el Reglament del Mercat així com les que requereixi la nova activitat.  
 
Segon: La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de tramitació 
d’expedient que ascendeix a 103’55 €, segons l’ordenança núm. 6 6.a) així com a tots els 
deutes que pugui tenir contrets amb l’Ajuntament i a l’obtenció de la llicencia d’obertura i 
activitat. 
 
Tercer: Incorporar aquest acord com annex al contracte i la modificació de l’activitat que 
en el seu dia se li va concedir mitjançant concessió administrativa, per les activitats de 
“Merceria - Tintoreria”, exclusivament. 
  
Quart: Notificar a l’interessada, al Director del mercat, a la Junta de Concessionaris i a 
l’àrea d’Urbanisme respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.  
 
5. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE 

L’ESPAI D’ÚS GENERAL SITUAT AL CARRER SARAGOSSA ENTRE EL NÚMERO 5 I EL 
NÚMERO 6 DE L’AVINGUDA BURGOS DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Vist el contracte d’obres de l’execució de les obres d’adequació de l’espai d’ús general 
situat al carrer Saragossa entre el número 5 i el número 6 de l’avinguda Burgos de Badia 
del Vallès, adjudicar definitivament a l’empresa C–53 Construcciones S.L., per acord de 
Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de febrer de 2010. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’adequació de l’espai d’ús general situat al 
carrer Saragossa entre el número 5 i el número 6 de l’avinguda Burgos de Badia del Vallès, 
presentat per l’empresa adjudicatària,  C-53 Construcciones, S.L. 
 
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 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
S’acorda: 
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Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’adequació de l’espai d’us general 
situat al carrer Saragossa entre el número 5 i el número 6 de l’avinguda Burgos de Badia 
del Vallès, redactat per l’empresa  C- 53 Construcciones S.L. adjudicatària de les obres. 
 
Segon. Notificar l’anterior acord a la coordinadora de seguretat i a la direcció facultativa de 
les obres, i a l’empresa adjudicatària. 
 
6. ADJUDICACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT DE LES OBRES DE LES OBRES DE 

REFORMA INTEGRAL D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ALGARVE DE BADIA DEL 
VALLÈS 

 
Vista la proposta del servei de data 16 de Juny de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres del 
“projecte de reforma integral d’urbanització del carrer Algarve de Badia del Vallès” el preu 
del qual ascendeix a la quantitat de 2.082,75 euros, i 333,24 euros de IVA 
 
Atès que amb data 6 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 19 de juny de 2009 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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 coordinador/a de seguretat i salut de les obres del 
projecte de reforma integral d’urbanització del carrer Algarve de Badia del Vallès mitjançant 
el procediment de contracte menor, amb el contractista  Joaquim Peñarrubia i Amat ,amb 
núm de col·legiat 5332, per l'import de 2.415,99 (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en 
matèria de seguretat i salut am càrrec a la partida 0204 4321 61001 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 
 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
7. APROVACIÓ DESPESA CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES ESCALES 

MECÀNIQUES DEL PARC DE LA MEDITERRÀNIA 
 
Vist que a 23 de desembre de 2009 va ser aprovada per Junta de Govern la prestació de 
servei de manteniment de les escales mecàniques,  durant el període de garantia ( 1 any ) 
situades al Parc de la Mediterrània a l’empresa Thyssenkrupp per un import de 24.490,08 
euros i 3.918,42 euros d’IVA. 
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. Disposar de la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment de 
les escales mecàniques per l’any 2010 , situades al Parc de la Mediterrània amb càrrec a la 
partida 1404 1512 21200 del pressupost vigent per un valor de 23.831,74 euros i 
3.813,08 euros. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaración d’urgència s’adopten els 
següents acords: 
 
8. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT ALS 

PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT I ESPORTS A BADIA DEL 
VALLÈS 

 
La  Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 5 de febrer de 2010 va 
adjudicar provisionalment el contracte de serveis de suport als programes 
d’infància,adolescència i joventut i esports a Badia del Vallès a favor de la Fundació Pere 
Tarrés pel preu de 124.307,41 euros (essent exempta d’IVA), atès que va ser l’empresa 
que va obtenir la puntuació més alta d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el 
plec de clàusules administratives. 
 
Atès que amb data 27.2.2010 es va publicar al BOP núm. 50 anunci d’adjudicació 
provisional. 
 
Atès que amb data 10.3.2010 l’adjudicatari va constituir garantia definitiva per import de 
6.215,37 euros i s’han presentat els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que s’acompanya i de conformitat amb allò que estableix la 
DA 2ª de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic. 
 
Vista la delegació atorgada a favor de la Junta de govern Local en virtut de la Resolució 
d’Alcaldia 309/09 de 23 de març de 2009 
 
S'acorda: 
 
Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de serveis de  suport als 
programes d’infància,adolescència i joventut i esports a Badia del Vallès mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, 
a favor de l’empresa Fundació Pere Tarrés pel preu de 124.307,41 euros,  (essent 
exempta d’IVA), publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 50 de 
27.2.10.  
 
Segon. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris, si 
s’escau, i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Tercer. Notificar a FUNDACIÓ PERE TARRÈS adjudicatari del contracte, el present acord, 
assabentant-los que s’haurà de formalitzar el contracte dins del termini de deu dies hàbils a 
comptar des del endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte en el perfil del contractant i publicar 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’art 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del Sector Públic. 
 
9. SOL·LICITUD PRÒRROGA PER LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA OBRA 

D’IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE FILTRACIÓ I CLORACIÓ A LES FONTS PÚBLIQUES 
DE LA PLAÇA MAJOR I ROTONDA DE L’AV MEDITERRÀNIA PER ESTALVI 
ENERGÈTIC DE BADIA DEL VALLÈS, AMB CÀRREC AL FEOSL 

 
Vista la Resolució de  25 de febrer de 2010 del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, 
per la que s’autoritza el finançament de projectes d’inversió amb càrrec al Fons Estatal per 
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a l’Ocupació i Sostenibilitat Local creat  per Real Decreto-Ley 13/ 2009 de 26 d’octubre, 
per la qual s’autoritza en concret el finançament del projecte presentat per l’Ajuntament de 
Badia del Vallès anomenat “ Implantació de sistemes de filtració i cloració a les fonts de la 
Plaça Major i Av Mediterrani, per estalvi energètic”, per import de 54.883,76 Euros. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de  5 de març de 2010 pel qual 
s’aprova inicialment el projecte d’obra ordinària per la implantació de sistemes de Filtració i 
cloració a les fonts públiques de la Plaça Major i Av Mediterrània per estalvi energètic per 
import de 41.880,82 Euros i 6.700,93 Euros d’IVA. 
 
Atès que l’anunci d’exposició pública del projecte esmentat es va publicar en el BOP núm. 
58 de 9.3.2010, i per tant els quinze dies d’exposició previstos pel procediment d’urgència 
finalitzen el proper 26.3.2010. 
 
Atès que el procediment d’adjudicació previst, tenint en compte el preu del projecte es el 
del contracte menor, i per tant, d’acord amb el que disposa l’article cinquè  de la Resolució 
de 2 de novembre de 2009 de la Secretaria d’Estat de Cooperació, l’adjudicació s’ha de 
produir en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació de la Resolució 
d’autorització del finançament. 
 
Atesa la impossibilitat material d’adjudicar l’obra en el termini d’un mes previst a la 
Resolució de 2.11.09, ja que el projecte corresponent a l’obra no estarà aprovat 
definitivament al temps de finalització del termini d’adjudicació. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 15.4 del  Real Decreto-ley 13/2009, de 26 
d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat local, en relació 
a la possibilitat  d’ampliació dels terminis per causes de força major o impossibilitat 
material. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Local l’ampliació addicional d’un 
mes, del termini per la licitació i adjudicació de l’obra “Implantació de sistemes de filtració 
i cloració a les fonts de la Plaça Major i Av Mediterrani, per estalvi energètic”, el 
finançament de la qual amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat local, va 
ser autoritzat mitjançant Resolució de  25 de febrer de 2010 del Secretari d’Estat de 
Cooperació Territorial, i pel següent motiu: Impossibilitat material d’adjudicació en el 
termini d’un mes des de l’autorització de finançament previst a la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, atès que es projecte corresponent, finançat també amb càrrec al Fons, 
que actualment es troba en exposició pública, no estarà aprovat definitivament en aquesta 
data. 
 
Segon. Presentar per via electrònica el certificat corresponent mitjançant la pàgina 
www.mpt.es, per tal de fer efectiva la sol·licitud de pròrroga pel període d’un mes. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i vint minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa        La secretària  
 


