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JUNTA DE GOVERN LOCAL 37/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 19 de novembre 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 12 de 
novembre 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 
64.370,07 €, de la relació núm. 40/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 1.614,72 €,  de la relació núm. 67/2010. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 131.933,30 €,  de la relació núm. 69/2010. 
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3. ANULACIÓ ACORD DE CESSIÓ DEL LOCAL Nº 135 I PROPOSTA DE TRASPAS DEL 
LOCAL COMERCIAL 

 
Vist l’acord de data 29 d’octubre de 2010 en el que es va resoldre el contracte 
d’arrendament del local comercial núm. 135, situat al carrer Menorca núm. 2, a favor de 
l’ajuntament de Badia a petició de la seva arrendatària Sra. Mercedes Marqués Toran. 
 
Atesa la instància amb data 5 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 8731, 
cursada per la Sra. Mercedes Marqués Torán, amb DNI 46313163H, en la que ens demana 
l’anul·lació de l’acord de cessió, ja que manifesta haver trobat una persona interessada en 
el traspàs del local comercial. 
 
Vist la posterior sol·licitud de traspàs de data 10 de novembre presentada per la Sra. 
Mercedes Marqués Torán, on sol·licita autorització per traspassar el local comercial 
núm.135, situat al carrer Menorca, núm. 2 de Badia del Vallès, a favor de les senyores Eva 
i Raquel Sánchez Matarín, amb DNI 46056939Z i 46946053V respectivament, per 
desenvolupar l’activitat de “Forn de Pa i Degustació”, per la quantitat de 5.085’00€. 
 
Vist els diferents documents que formen part de l’expedient de cessió del local núm. 135,  
en quant  al informe tècnic de l’àrea de acció territorial, la comprovació de l’abonament de 
totes les rendes i taxes per part de la Sra. Mercedes Marqués, així com la devolució de 
fiança que en el seu dia va dipositar en la tresoreria d’aquest Ajuntament.    
 
S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 
2010 en la que es va aprovar  la cessió del local 135, situat al carrer Menorca, núm. 2 a 
favor de l’ajuntament i des de el primer dia de novembre de 2010. 
 
Segon.- Autoritzar a la Sra. Mercedes Marqués Torán al traspàs del local núm. 135 situat 
al carrer Menorca, núm. 2 a favor de les senyores Eva i Raquel Sánchez Matarín, amb DNI 
46056939Z i 46946053V respectivament, per desenvolupar l’activitat de “Forn de Pa i 
Degustació”, per la quantitat de 5.085’00€. Hauran d’abonar la quantitat de 1.525’50€ en 
concepte de participació en el preu del traspàs i 274’59€ de concepte d’iva. Tanmateix 
s’augmentarà la renda mensual en un 15% d’acord amb el que estableix la LAU.  
 
Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les quantitats 
esmentades i la fiança de dues mensualitats pels nous arrendataris, formalitzi amb aquest 
el corresponent contracte d’arrendament d’acord amb la Disposició Transitòria 3a. Lletra B, 
paràgraf 3, 1º de las Llei 29/1994 de 24 de novembre, fins al 31/11/2020 improrrogable. 
 
Tercer.- Formalitzar el contracte d’arrendament, aquest desplegarà efecte amb les seves 
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant, els 
arrendataris estaran obligats a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini 
màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a activitats classificades. 
Si per circumstàncies imputables als arrendataris, aquest no obtinguessin la llicència 
meritada, l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Quart.- La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats 
esmentades en el termini assenyalat, i quantes altres deutes tingui amb l’ajuntament, cosa 
que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 
 
Cinquè.- En quant a la fiança que la Sra. Mercedes Marqués Torán va dipositar a la 
tresoreria d’aquest ajuntament, donar-la per compensada i liquidada tal i com es pot 
comprovar en els documents que formen part de l’expedient de cessió del local. 
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Sisè.- Notificar a les parts  interessades, a l’àrea d’economia, a l’àrea d’acció territorial 
respecte a la llicència d’obertura i activitat i  a l’ORGT. 
 
4. CANVI DE TITULARITAT  DEL LOCAL LCM 147 
 
Atesa la instància de data 15 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 9019, per 
GESPREC GARCIA PEÑALVER SL, amb NIF B64193907, com concessionari del local LCM 
147, adossat a l’edifici del Centre Cívic, situat al carrer dels Infants, s/n, on ens comunica 
la seva voluntat de modificar la titularitat de la concessió administrativa, ja que ham creat 
una nova societat que es diu SHIVA VALLES GROUP SL, amb NIF B- 65397309, i domicili 
fiscal al carrer dels Infants s/n, per gestionar l’activitat que té  sol·licitada  a aquest 
ajuntament i que està pendent d’obtenir-ne la llicència municipal. 
 
Vist que el canvi de societat no suposa cap alteració en el model comercial vigent del 
municipi i una vegada comprovada tota la documentació presentada per GESPREC GARCIA 
PEÑALVER SL per efectuar el canvi de nom a SHIVA VALLES GROUP SL. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Autoritzar  el canvi de titularitat del local comercial núm. 147, situat al carrer dels 
Infants, s/n, a favor de l’empresa SHIVA VALLES GROUP SL, amb NIF B 65397309, i amb 
domicili fiscal al carrer dels Infants s/n i per desenvolupar les activitats de “ Granja-
Cafeteria-Gelateria” en el local principal i l’activitat de “Intermediació financera” en el 
secundari. Haurà d’abonar la quantitat de 103’55€ en concepte de tramitació d’expedient 
administratiu segons marca l’ordenança fiscal núm. 6 b). 
 

Segon. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així con totes les 
obligacions que es derivin del contracte de concessió del local núm. 147 a nom de SHIVA 
VALLES GROUP SL. Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest 
Ajuntament les quantitats esmentades pels arrendataris, formalitzi amb aquests, el 
corresponent annex al contracte d’arrendament. 
 
Tercer.  L’arrendatari estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del 
termini màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a activitats 
classificades. Si per circumstàncies imputables als arrendataris, aquests no obtinguessin la 
llicència meritada, l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació 
o indemnització de cap mena. 
 
Quart. La present autorització resta condicionada la liquidació de quantes deutes tingui 
amb l’ajuntament, cosa que, d’incomplir-se, provocaria la revocació del present acord. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a la part interessada, a l’ORGT, i a l’àrea d’acció Territorial 
respecte a la llicència d’obertura i activitat. 
 
5. APROVACIÓ EXPEDIENT I PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER 

L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DEL MERCAT MUNICIPAL 
FASE II 

 
Vista el projecte de Reforma integral del mercat municipal fase II, corresponent a la 
pavimentació en planta baixa, xarxa de sanejament en sostre soterrani, arranjament 
degoters badalot d’escala i sectorització entre plantes, aprovat definitivament en junta de 
govern local de 3 de setembre de 2010, redactat per l’arquitecte Xavier Mateu Palau, amb 
número de col·legiat 26741/4, i amb un pressupost d’execució de 111.797,21 euros i 
20.123,50 euros d’iva. 
 
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. 
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Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 93 i 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 negociat sense 
publicitat, del contracte d’obres de reforma integral del mercat municipal en fase II. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 131.920,71 euros , la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada per procediment negociat sense 
publicitat, amb càrrec a la partida 1604 4311 62201 de l’estat de despeses del pressupost 
municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici. 
 
Tercer. Aprovar  el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte d’obres de reforma integral del mercat municipal en fase 
II, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Quart. Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per a la realització del contracte. 
 
6. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT  AIN-010006 
 
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 SHIVA VALLES GROUP S.L. 
referent a la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de 
Granja- Cafeteria- Gelateria , al local comercial del  carrer dels Infants s/n 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  SHIVA VALLES 
GROUP ,amb NIF B-65397309, per dur a terme l’activitat de “Granja-Cafeteria-  Gelateria”, 
en el local comercial situat al Carrer dels Infants, s/n de Badia del Vallès. 
 
La llicència quedarà condicionada a: 
 

- Aportar autorització sanitària de funcionament RD 3484/00 
- Certificació signada per tècnic competent, que expressi que les instal·lacions i 

l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres preceptius, 
d’acord amb la legislació aplicable i s’adapta a la documentació aportada. 

- Contracte de concessió del local a nom de la societat SHIVA VALLES GROUP.S.A. 
- A  la zona de la planxa de creps , l’hi manca una campana extractora. 
- Fotocopia de l’alta de la declaració censal d’obligacions tributaries 036 o 037. 
- Justificar el compliment de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 

sanitàries enfront del tabaquisme i reguladores de la venda, el subministrament, el 
consum la publicitat dels productes de tabac BOE 309 de 27/12/059 Art. 7-8.  

- Aportar documentació conforme les instal·lacions, que estan sotmeses per 
reglamentació a autorització prèvia, s’han portat a terme. (instal·lació elèctrica, 
gas..............) 
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Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
1009,00 €, segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, reguladora 
de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat 
 
7. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIN10003089 
 
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 Carmelo Vicente Becerra, referent 
a la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiment, per dur a terme l’activitat de venda 
d’articles de regal artesanals , al local comercial núm. 89 de l carrer La Mancha, núm. 3  
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  Carmelo Valiente 
Becerra , amb NIF 33887745-M, per dur a terme l'activitat de “ Venda d’articles de regal 
artesanals”, en el local comercial núm. 89 del carrer La Mancha, núm. 3 de Badia del 
Vallès. 
La llicència quedarà condicionada a: 
 

- A que el soterrani sigui destinat exclusivament a magatzem.  
 

Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 
700 €, segons disposa l’annex de tarifes de l'Ordenança Fiscal número 15, reguladora de 
la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
8. ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS PROJECTES EN EXECUCIÓ SUBVENCIONATS PEL 

MINISTERI EN LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Vista la proposta del servei  de data 9/11/2010 on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de assistència tècnica per als projectes en execució 
subvencionats pel ministeri en la millora de l’enllumenat públic, el preu del qual ascendeix a 
la quantitat de 9475,32 euros, i 1705,56 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 11 de novembre de 2010, 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 11 de novembre de 2010, 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: 
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Primer. Dur a terme el servei de assistència tècnica per als projectes en execució 
subvencionats pel ministeri en la millora de l’enllumenat públic mitjançant el procediment 
del contracte menor, amb el contractista Juan Ferrer Calonge  per un import de 9.475,32 
euros i 1.705,56 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de assistència tècnica per 
als projectes en execució subvencionats pel ministeri en la millora de l’enllumenat públic  
amb càrrec a la partida 1404 1551 22709 del vigent pressupost. 
 
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 del 
acord. 
 
9. AMPLIACIÓ DE LA CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI “EL MOLI” 
 
Vista la proposta del servei  de data 9/11/2010 on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar l’obra consistent en l’ampliació de la calefacció de l’edifici “El 
Moli“, el preu de  la/les quals ascendeix a la quantitat de 9372,14 euros, i 1686,99 euros 
d’IVA. 
 
Atès que amb data 11/11/2010, 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 11/11/2010, 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. Portar a terme les obres relatives a l’ampliació de la calefacció de l’edifici “El Moli“, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista ESPAI TERMIC S.L per 
un import de 9372,14 euros i 1686,99 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra d’ampliació 
de la calefacció de l’edifici “El Moli“, amb càrrec a la partida  1304 2412 62701 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, 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 del 
acord. 
 
10. TREBALL ESTADÍSTIC SOBRE GENT GRAN AL MUNICIPI DE BADIA 
 
Vista la proposta del servei  de data 01/10/2010 on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de Treball estadístic sobre gent gran al municipi de 
Badia, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 7.030,00  euros, i 1.265,40 euros 
d’IVA. 
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Atès que amb data 01/10/2010, 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 data19/10/2010, es va emetre 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. Dur a terme el servei de Treball estadístic sobre gent gran al municipi de Badia  
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CARLES ADAMUZ: 
Political and media consulting  per un import de 7.030,00 euros i 1.265,40 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei Treball estadístic sobre 
gent gran al municipi de Badia amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 del vigent 
pressupost.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 del 
acord. la firma de la resolució. 
 
11. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 

“VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS 
 
Atès que en data 22/10/2010,  l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment a 
favor de l’empresa CADINOR, el contracte de subministrament consistents en 
“Virtualització de Servidors” pel preu de 29.431,29 euros i 5.297,63 euros d’IVA. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09/11/2010 i en el Perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari CADINOR, tot requerint-lo 
per presentar la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Atès que en data 08/11/2010 l’adjudicatari CADINOR, va constituir la garantia definitiva 
per import de 1.471,56 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya,  i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona 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 568/09 d’1 de juliol de 2009 
 
S'acorda: 

Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de subminstrament de 
“Virtualització de servidors” aprovada per acord de Junta de Govern de data 22/10/2010 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09/11/2010 i en el 
Perfil de contractant. 
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Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1705.9231.2600 del pressupost vigent 
de despeses. 

 
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris en el 
seu cas. 
 

Quart. Notificar a CADINOR,  adjudicatari del contracte, 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. 

 
Cinquè. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte “Virtualització de Servidors” en el 
Perfil de contractant. 
 

Sisé. 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. 
 
12. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MODERNITZACIÓ DE LA 

GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT 
 
Atès que en data 22/10/2010, l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment a 
favor de l’empresa TECSIDEL, el contracte de serveis consistents en “Modernització de la 
gestió interna de l’ajuntament” pel preu de 22.362 euros i 4.133,88 euros d’IVA. 
 
Atès que en data 22/10/2010, l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i 
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09/11/2010 i en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari TECSIDEL, tot requerint-lo 
per presentar la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Atès que en data 25/10/2010, l’adjudicatari TECSIDEL, va constituir la garantia definitiva 
per import de 1.148,30 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya,  i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona 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 568/09 d’1 de juliol de 2009 
 
S'acorda: 

Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte del servei de 
“Modernització de la gestió interna de l’ajuntament” aprovada per acord de Junta de 
Govern de data 22/10/2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 09/11/2010 i en el Perfil de contractant. 

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1705.9261.22709 del pressupost 
vigent de despeses. 

 
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris en el 
seu cas. 
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Quart. Notificar a TECSIDEL, adjudicatari del contracte, 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. 

 
Cinquè. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte “Modernització de la gestió interna de 
l’ajuntament” en el Perfil de contractant. 
 

Sisé. 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. 

 
13. NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Vista la realització de les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició 
duna plaça de tècnic/a d’administració general, tècnic/a superior A1, per a exercir com a 
Coordinador de l´Oficina d´Atenció Ciutadana i tècnic/a de Consum, de conformitat amb 
les bases aprovades mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 22 de gener de 
2010, publicades al BOP núm. 40 de data 16 de febrer de 2010 i al DOGC núm. 5570 de 
18 de febrer de 2010, de conformitat amb la convocatòria efectuada al DOGC núm. 5685, 
de 04 d’agost de 2010. 
  
Vista la proposta de nomenament de funcionari de carrera de l’aspirant Sr. José Manuel 
Roque Damota, efectuada pel tribunal de selecció de les citades proves selectives. 
 
Vista la realització de les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició 
duna plaça de tècnic/a d’administració general, tècnic/a mig A2, per a exercir com a 
tècnic/a de programes de d’inclusió social, educació, infància, joventut, igualtat i minories, 
de conformitat amb les bases aprovades mitjançant acord de Junta de Govern Local de 
data 22 de gener de 2010, publicades al BOP núm. 40 de data 16 de febrer de 2010 i al 
DOGC núm. 5570 de 18 de febrer de 2010, de conformitat amb la convocatòria efectuada 
al DOGC núm. 5685, de 04 d’agost de 2010. 
 
Vista la proposta de nomenament de funcionari de carrera de l’aspirant Sr. Salvador Avià 
Faure, efectuada pel tribunal de selecció de les citades proves selectives. 
 
En virtut de lo disposat per l’art. 137 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel 
que s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, 
així com, els arts. 21.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, art. 7 del RD 896/91, de 7 de juny, pel que s’estableix les regles bàsiques i els 
programes mínims a que es deu ajustar els funcionaris de l’Administració Local, així com el 
Decret 233/2002, de 25 de setembre pel que s’aprova el Reglament d’accés, promoció i 
mobilitat de les Policies Locals i la base desena de les Bases Reguladores del citat procés 
selectiu. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Nomenar funcionari de carrera de l’escala d’administració general, sots-escala 
tècnica,  categoria de Coordinador de l´Oficina d´Atenció Ciutadana i tècnic/a de Consum, 
al Sr. José Manuel Roque Damota, amb DNI 39039414-L, amb efectes des del 15 de 
novembre de 2010. 
 
Adjudicar al citat funcionari al lloc de treball de Coordinador de l´Oficina d´Atenció 
Ciutadana i tècnic/a de Consum, codi 100102, Grup A1, Complement de destí 22, 
programa pressupostari 9251 del Pressupost General de la Corporació per al 2010. 
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Segon.- Nomenar funcionari de carrera de l’escala d’administració general, sots-escala 
tècnic/a, categoria de Tècnic/a de gestió de programes, al Sr. Salvador Avià Faure, amb 
DNI 46118415-Z, amb efectes des del 15 de novembre de 2010. 
 
Adjudicar al citat funcionari al lloc de treball de tècnic de gestió de programes, codi 
300300, Grup A2, Complement de destí 18, programa pressupostari 3371 del Pressupost 
General de la Corporació per al 2010. 
 
Tercer.- Els funcionaris Sr. José Manuel Roque Damota i Sr. Salvador Avià Faure, hauran 
de prendre possessió i prestar jurament o promesa que estableix el Reial Decret 707/79, de 
5 d’abril. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i donar-ne coneixement a la propera sessió del Ple municipal. 
 
Cinquè.- Notifiquis el present acord, per part de Secretaria, als interessats, al Comitè 
d’Empresa, a la Junta de Personal i a les Seccions Sindicals. 
 
Sisè.- Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa dels recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els 
jutjats contenciosos-administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
Alternativament, si el vostre domicili és un altra província, el recurs contenciós-
administratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos-administratius amb 
competència territorial a la província de la localitat on residiu. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes des de la data de la interposició sense que 
s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la imposició del recurs contenciós-
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs 
de reposició s’entengui desestimat. Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel 
decret 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de 
festes, així com altra normativa concordant. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i quaranta minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,         La secretària 
 


