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JUNTA DE GOVERN LOCAL 40/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 17 de desembre 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 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 3 de desembre 
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 568/09, de 1 de juliol de 2009, 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 
5.002,18 €, de la relació núm. 43/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 165.763,43 €,  de la relació núm. 76/2010. 
 
3. CONTRACTE DEL SERVEI DE  L’ESTUDI SOBRE ELS JOVES DE 19 A 30 ANYS DE 

BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del servei de data 1 de desembre del 2010, s’acredita la necessitat 
d’aquest Ajuntament de contractar el servei de l’estudi sobre els joves de19 a 30 anys de 
Badia del Vallès per  fer una diagnosi sobre la situació d’aquesta franja d’edat i poder així 
realitzar el Pla Local de Joventut de Badia del Vallès  , el preu del qual ascendeix a la 
quantitat de  5.862,88 euros i  1.055,32   euros d'IVA que anirà a la partida 
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0403.2313.22709 i de 7.627,15 euros i 1.372,88 euros d’IVA que anirà a la partida 0903 
3371 22709    
 
Vistos els informes 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 i l’informe de 
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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: Adjudicar el servei de l’estudi sobre els joves de19 a 30 anys de Badia del Vallès  
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Carles Adamuz per un 
import de  5.862,88 euros i  1.055,32   euros d'IVA   i  de 7.627,15 euros i 1.372,88 
euros . 
 
Segon: Aprovar els documents comptables ADO corresponent a la prestació del servei  el 
servei de l’estudi sobre els joves de19 a 30 anys de Badia del Vallès amb càrrec a les 
partides 0403 2313 22709 i 0903 3371 22709  del vigent pressupost. 
 
Tercer: Notificar la resolució a l’adjudicatari  
 
4. CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC AL PROJECTE D’ACOMPANYAMENT 

AL SUPORT ESCOLAR DE LES FAMÍLIES (ASEF) 
 
Vista la proposta del servei de data 1 de desembre del 2010, s’acredita la necessitat 
d’aquest Ajuntament de contractar el servei de Suport Tècnic del Projecte 
d’Acompanyament al Suport Escolar de les Famílies per oferir un suport a les famílies en la 
seva funció d’acompanyament escolar als seus fills/es, el preu del qual ascendeix a la 
quantitat de 12.797,68 euros sense IVA. 
 
Vistos els informes 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 i l’informe de 
secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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: Adjudicar el servei de Suport Tècnic del Projecte d’Acompanyament al Suport 
Escolar de les Famílies mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
Fundació Pere Tarrés per un import de   12.797,68 euros sense IVA. 
 
Segon: Aprovar el documents comptable ADO corresponent a la prestació del servei  de 
Suport Tècnic del Projecte d’Acompanyament al Suport Escolar de les Famílies amb càrrec 
a les partida 0603.2312.22709 del vigent pressupost. 
 
Tercer: Notificar la resolució a l’adjudicatari 
 
5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT ALS PROGRAMES D’INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT I ESPORTS A BADIA DEL VALLÈS 2011 
 
Vista la proposta del Area d’Acció Social i Cultural en relació a la contractació del  servei 
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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 per al 2011. 
 
Segon. Comprometre la despesa, en quantia de 141.135,5  euros  i 2.5404,39 euros d’IVA 
que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, per al pressupost 
municipal de l’any 2011. 
 
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 per al 2011 . 
 
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. 
 
6. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT “PROJECTE DE 

SUPORT A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT” 
 
Vista la necessitat de realitzar la contractació del servei Suport a Famílies en Situació de 
Vulnerabilitat  per donar resposta a les necessitats específiques del Servei de Benestar 
Social i reduir el temps d’espera per l’atenció dels/les ciutadans/es  
 
Atès que el 25 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació mitjançant procediment de negociat sense publicitat del contracte del servei 
de Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat   
 
Atès que en la mateixa data es va autoritzar la despesa en quantia de 36.601,12 € que per 
aquest ajuntament representa la contractació referenciada amb càrrec a la partida 
0803.2314.22669 del pressupost municipal vigent.  
 
Atès que la mateixa Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte del servei de Primera 
Acollida per procediment de negociat sense publicitat. 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, que seguint els criteris per a 
l’adjudicació i la seva ponderació establerts en el plec, reflecteix la proposició més 
avantatjosa en el seu conjunt per part del licitador GEDI SCCL, amb CIF 59128041.  

Vist que es va requerir al candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per a que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i, a 
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més, que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a 
l’execució del contracte. 

Vist que amb data 15.12.2010, GEDI SCCL va constituir la garantia definitiva per import 
de 1.500,65 euros i presentà els documents justificatius exigits. 

Examinada la documentació que l’acompanya,  i de conformitat amb l’establert en l’article 
135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 

 

S’acorda: 
 

Primer.- Adjudicar la contractació per procediment de negociat sense publicitat per dur a 
terme el Projecte de Primera Acollida a GEDI SCCL, amb CIF 5912804, per import de 
30.013 euros, atès que l’empresa està exempta d’IVA.  
 
Segon.-  Aprovar disposició de despesa per import de 30.013 euros amb càrrec a la partida  
0803231422669 del pressupost vigent  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’haurà de fer efectiva en el termini de quinze dies. 

Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de Contractant. 

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

7. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT “PROJECTE DE 
PRIMERA ACOLLIDA” 

 
Vista la necessitat de realitzar la contractació del servei de Primera Acollida per donar 
resposta a les necessitats específiques del Servei de Benestar Social i reduir el temps 
d’espera per l’atenció dels/les ciutadans/es  
 
Atès que el 25 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació mitjançant procediment de negociat sense publicitat del contracte del servei 
de Primera Acollida. 
 
Atès que en la mateixa data es va autoritzar la despesa en quantia de 35.628 € que per 
aquest ajuntament representa la contractació referenciada amb càrrec a la partida 
0803.2314.22699 del pressupost municipal vigent.  
 
Atès que la mateixa Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte del servei de Primera 
Acollida per procediment de negociat sense publicitat. 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, que seguint els criteris per a 
l’adjudicació i la seva ponderació establerts en el plec, reflecteix la proposició més 
avantatjosa en el seu conjunt del licitador GEDI SCCL, amb CIF 59128041.  

Vist que es va requerir al candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per a que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i, a 
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més, que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a 
l’execució del contracte. 

Vist que amb data 15.12.2010, GEDI SCCL va constituir la garantia definitiva per import 
de 1.460,75 euros i presentà els documents justificatius exigits. 

Examinada la documentació que l’acompanya,  i de conformitat amb l’establert en l’article 
135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 
 

S’acorda: 
 

Primer.- Adjudicar la contractació per procediment de negociat sense publicitat per dur a 
terme el Projecte de Primera Acollida a GEDI SCCL, amb CIF 59128041, per import de 
29.214,96 euros, atès que està exempta d’IVA. 
 
Segon.-  Aprovar disposició de despesa per import de 29.214,96 euros amb càrrec a la 
partida  0803231422699  del pressupost vigent  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’haurà de fer efectiva en el termini de quinze dies. 

Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de Contractant. 

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
8. CANVI CAMBRA DE VERDURES NÚM. 7 PER LA 11 
 
Atès la instància presentada pel Sr. Benjamín Lozano Rayo, amb DNI 46621173 N, en data 
1 de desembre de 2010 i registre d’entrada núm. 9506 en el que sol·licita el canvi de 
cambra de fruites i verdures núm. 7 amb una superfície de 4’271 m3 i que te concedida 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local, per la cambra núm. 11 amb una superfície 
de 4’945m3 per motius d’espai. 
 
Atès l'informa del responsable del mercat en el que s’indica que la cambra núm. 11 en 
aquests moments està disponible. 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de la cambra de fruites i verdures núm. 7  per la núm. 11 a nom 
del senyor Benjamín Lozano Rayo amb efectes del dia 1 de desembre de 2010 amb una 
superfície de 4’945 m3 i deixar lliura la núm. 7. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part  interessada, al responsable del mercat  i a 
l’ORGT. 
 
9. ALTA CAMBRA DE FRUITES I VERDURES NÚM. 14 
 
Atès la instància presentada pel Sr. José Mas Subarroca, amb DNI núm. 36479671S, com 
concessionari de les parades del mercat núm. 104-105-109-110 destinades a l’activitat de 
“Fruites i Verdures”,  en data 30 de novembre de 2010 i registres d’entrada núm. 9450 
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sol·licitant l’alta de la cambra de fruites i verdures núm. 14 de 4’945  m3 de superfície a 
partir del 1 de desembre  de 2010.  
 
Vist l’informa favorable per part del Responsable del Mercat.  
 
S'acorda: 
 
Primer.- Donar d’alta la cambra de fruites i verdures núm. 14  en el padró, amb una 
superfície 4’945 m3 a favor del Sr. José Mas Subarroca, amb DNI núm. 36479671 S , i 
amb efectes del 1 de desembre de 2010. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’Ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat  i a 
l’ORGT. 
 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL  PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DEL MERCAT 

MUNICIPAL EN FASE III DE BADIA DEL VALLÈS  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2010, on es va aprovar 
inicialment el Projecte de reforma integral del mercat municipal en fase III de Badia del 
Vallès  
 
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública des del 2 de novembre fins al 9 
de desembre de 2010 arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el 
taulell d’anuncis del Ajuntament , no havent- se  presentat cap reclamació o al·legació, tal 
com consta al certificat adjunt de secretaria. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reforma integral del mercat municipal en fase 
III de Badia del Vallès. Amb un pressupost d’execució global de 132.053,69 euros, inclosos 
impostos. 
 
Segon.- Aprovar l’estudi basic de seguretat i salut referent al Projecte de reforma integral 
del mercat municipal en fase III de Badia del Vallès , redactat per l’arquitecte Xavier Mateu 
Palau, col·legiat número 26741/4. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als  interessats i als Serveis Territorials de la Generalitat.  
 
11. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT  AIIIC09003037 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 568/09, de data 1 de juliol de 2009, la qual aprovà  
la delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista instància i documentació adjunta presentades per José Maria Rodríguez Navas 
referent al canvi de nom al seu favor de l’actividad de Bar ubicada  al local comercial situat 
al carrer Santander, núm. 6  de Badia del Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada. 
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S’acorda: 
 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a  José Maria 
Rodriguez Navas, amb DNI NÚM. 39127254-E, per dur a terme l’activitat de “Bar”, en el 
local comercial situat al carrer Santander, 6,  de Badia del Vallès. 
 
La llicència anirà condicionada a que:  
Si es donés el cas que els veïns del bar o bé la Policia Local denunciessin molesties 
produïdes per contaminació acústica o vibracions provinents de l’activitat, el promotor o 
propietari de l’activitat hauria de contractar el serveis d’una empresa d’inspecció i control 
de la Generalitat de Catalunya (EPCA) que realitzi la comprovació aïllament acústic del local 
per una emissió de 80 dBA que compleix el  176/2009, de 10 de novembre, per qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica , i se n’adapten els límits d’emissió acústica permesos per 
l’esmentada Llei.  
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
500,00 €, segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, reguladora 
de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
12. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT  AIN01007005 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 568/09, de data 1 de juliol de 2009, la qual aprovà  
la delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista instància i documentació adjunta presentades per Leonor Marquez Caballero  on 
demana llicència d’activitat de “Venda de queviures” ubicada a l’av. Vía de la Plata núm. 1 
de Badia del Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a Leonor Márquez 
Caballero,  amb  DNI  NÚM. 40982269-H ,  per  dur a terme  l’activitat  de “ Venda de 
Queviures”, en el  local  comercial  situat a l’av. Via de la Plata, 1  de Badia del Vallès. 
 
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
300,00 €, segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, reguladora 
de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
13. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT  AIN01010057 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 568/09, de data 1 de juliol de 2009, la qual aprovà  
la delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
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Vista instància i documentació adjunta presentades per Mª Luisa Real Camacho on demana 
llicència d’activitat de “Venda d’articles de Merceria” ubicada a l’av. de Burgos, 24  de 
Badia del Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència 
sol·licitada. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a  Mª Luisa Real  
Camacho  ,  amb  DNI  NÚM. 33891355-G ,  per  dur a terme  l’activitat  de  
“ Venda  d’articles  de  Merceria”, en el  local  comercial  situat a l’av. de Burgos, 24, 6,  
de Badia del Vallès. 
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
300,00 €, segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, reguladora 
de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
14. APROVACIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ 2010/120 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2006 es va concedir la llicència 2006/012 a l’Institut 
Català del Sol per a la construcció de 42  habitatges i 54 aparcaments. 
 
Vist que segons el certificat de final d’obra expedit en data 26 de febrer de 2010 pel 
tècnic director, les obres estan acabades. 
 
Vista la petició de llicència de primera ocupació presentada per Jordi Vidal de Puig en 
representació de l’Institut Català del Sòl. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics. 
 
Atès el conveni de 14 de juliol de 2004 entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament. 
 
En conformitat amb els articles 188.3 del Decret Legislatiu 1 / 2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, els articles 234 i següents del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Urbanística de 
Catalunya. I els articles 71 a 76 i 89-91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Concedir llicència de primera ocupació a l’Institut Català del Sòl, expedient d’obra 
núm: 2010/120, amb data d’entrada 25 de novembre de 2010, per les obres consistents 
en la construcció de 42 habitatges i 54 aparcaments al Carrer Mallorca, 2, de Badia del 
Vallès i que tant el propietari com el promotor es l’Institut Català del Sòl, i la direcció 
d’obra ha estat ha càrrec dels arquitecte: Lluis-Xavier Camerón i Graupera 
 
Segon. S’ha d’abonar en concepte de taxes la quantitat de 1378,50 euros. L’Ajuntament 
de Badia del Vallès assumirà el pagament de tots els impostos i taxes municipals que 
d’aquesta llicència es deriven, segons la clàusula cinquena del conveni signat el 14 de 
Juliol del 2004, entre l’Ajuntament i l’institut Català del sòl.  
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Tercer. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl 
 
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 
 
 


