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JUNTA DE GOVERN LOCAL 4/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 18 DE FEBRER DE 2011 
 
Badia del Vallès, 18 de febrer de 2011 
 
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: 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència el tinent d’alcaldessa primer senyor Juan A. Lancho Aceituno. 
 
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 11 de febrer 
de 2011. 
 
2. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIII06007 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 568/09, d’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 l’Institut Català del Sòl, referent a 
la sol·licitud de llicència d’obertura, per dur a terme l’activitat de pàrquing  per a ús privat 
en règim de Comunitat de Propietaris , al carrer Mallorca, 2,  de Badia del Vallès. 
 
Vist el conveni subscrit entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i l’ajuntament de Badia del Vallès , per a la construcció d’habitatges amb 
protecció oficial al Carrer Mallorca, núm. 2. 
 
Atès el que disposen els articles 20 i següents  del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova 
el tex refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; article 23.b de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’Ordenança Fiscal 
núm. 15 , reguladora de la taxa per la obertura d’establiments. 
 
S'acorda: 
 
Primer: Atorgar llicència d’obertura d’establiment i d’exercici d’activitat a l’Institut Català 
del Sòl , amb CIF  Q-0840001-B, per dur a terme l’activitat de “ Pàrquing  per ús privat en 
règim de Comunitat de Propietaris”, en un edifici d’habitatges plurifamiliar del carrer 
Mallorca, 2,  de Badia del Vallès. 
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Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 1009,00 €, segons disposa 
l’annex de tarifes de l'Ordenança Fiscal número 15 punt 1.3, reguladora de la mateixa.  
 
Tercer: Procedir a la formalització d’ingressos i despeses amb càrrec a les partides 
pressupostaries 0804.4321.31206 i 0804.4321.75401, respectivament per import de 
1009,00 euros, en aplicació de la clàusula cinquena del conveni entre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, per a la 
construcció d’habitatges amb protecció oficial al Carrer Mallorca, núm. 2 de Badia del 
Vallès. 
 
Quart: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
3. CONTRACTACIÓ SERVEI D’ALARMES EDIFICIS CORPORACIÓ 2011 
 
Vista la proposta del servei de data 4 de febrer, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de connexió i manteniment del sistema de seguretat 
(alarmes) en els edificis municipals de: Mercat, Casal d’Avis, Biblioteca, Casal de Joves, 
Casal d’infants, els 4 CEIPS i els dos pavellons esportius de les escoles i totes les 
instal·lacions esportives cobertes i descobertes per un total de 15 quotes anuals de 
connexió a la central receptora i una quota anual de transmissió d’imatges a la deixalleria, 
el preu del qual ascendeix a la quantitat de 4.160,00 euros, i 748,80 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 4 de febrer de 2011, es va emetre informe d’intervenció, en el qual 
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
la celebració del contracte. 
 
Atès que amb data 4 de febrer de 2011, 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. Contractar el servei de connexió i manteniment del sistema de seguretat (alarmes) 
en els edificis municipals de: Mercat, Casal d’Avis, Biblioteca, Casal de Joves, Casal 
d’infants, els 4 CEIPS i els dos pavellons esportius de les escoles i totes les Instal·lacions 
cobertes i descobertes per un total de 15 quotes anuals de connexió a la central receptora i 
una quota anual de transmissió d’imatges a la deixalleria, mitjançant el procediment del 
contracte menor, amb el contractista “Alta Seguretat de Catalunya, S.L.”, per un import de 
4.160,00 euros i 748,80 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de connexió i 
manteniment  del sistema de seguretat (alarmes) en els edificis municipals de: Mercat, 
Casal d’Avis, Biblioteca, Casal de Joves, Casal d’infants, els 4 CEIPS i els dos pavellons 
esportius de les escoles i totes les Instal·lacions cobertes i descobertes per un total de 15 
quotes anuals de connexió a la central receptora i una quota anual de transmissió 
d’imatges a la deixalleria, amb càrrec a la partida 1404 1512.22709 del vigent pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es transmeti el 
pagament si s’escau. 
 
Quart. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
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4. ESMENA D’ERROR EN LA QUANTIFICACIÓ DE L’IVA DE L’ADJUDICACIÓ PEL 
CONCURS DE LES OBRES DE MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BADIA 
DEL VALLÈS 

 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de gener de 2011, 
es va adjudicar a l’empresa Construcciones RUBICAST 2005 S.L., el concurs per a les 
obres de millora de la biblioteca municipal per un import de 217.222, 53 euros i 11.523,35 
euros corresponent a IVA per ser l’empresa mes avantatjosa. 
 
Atès que s’ha produït un error pel que fa el càlcul de l’IVA, ja que el 18 % del preu de 
licitació es 39.100, 06 euros. 
 
Atès que s’ha produït un error en la partida  pressupostaria. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Esmenar l’error del valor de l’IVA de l’adjudicació de les obres de millora de la 
biblioteca municipal que quedara per un import de 217.222,53 euros i 39.100,06 euros 
corresponents a l’IVA. 
 
Segon. Subsanar la partida en càrrec a la qual es va aprovar la despesa corresponent a 
l’adjudicació de les obres de Millora de la Biblioteca de Badia del Vallès, que serà  amb 
càrrec a la partida 0704-3321-62700 del pressupost. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT 

SENSE PUBLICITAT PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CASAL DE JOVES DE 
BADIA DEL VALLÈS 

 
Es retira de l’ordre del dia l’aprovació de l’expedient de contracte d’obres per l’arranjament 
del casal de joves de Badia del Vallès 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE DE REFORMA PER “L’ADEQUACIÓ DE LA 

PLANTA BAIXA DEL EDIFICI EL MOLÍ PER A CURSOS HOMOLOGATS D’OPERACIONS 
BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 

 
Vist el projecte de Reforma per l’adequació de la planta baixa de l’edifici “ El Molí”, per a 
la posterior formació per cursos homologats d’operacions bàsiques de restaurant i bar” de 
Badia del Vallès, redactat per MIGIRO ARQUITECTURA S.L., Anna i Idioa Martin i Giró, 
amb núm. col. 30175/2 i 37306/0 respectivament amb un pressupost que ascendeix a la 
quantitat de 143.593,60 euros i 25.846,85 euros d'iva. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme. 
 
Vist l’estudi basic de seguretat i salut referent al projecte de reforma per l’adequació de la 
planta baixa de l’edifici “ El Molí”, per a la posterior formació per cursos homologats 
d’operacions bàsiques de restaurant i bar” de Badia del Vallès, redactat per MIGIRO 
ARQUITECTURA S.L. 
 
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 12, 24 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
locals. 
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De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
quals s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 37 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres , 
activitat i serveis dels ens locals. 
 
De conformitat amb el que estableixen l’article 21.1 apartat j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21 
d’abril i la delegació atorgada a la Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 
568/09 de 1 de juliol de 2009. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de reforma per l’adequació de la planta baixa de 
l’edifici “ El Molí”, per a la posterior formació per cursos homologats d’operacions bàsiques 
de restaurant i bar” de Badia del Vallès, redactat per MIGIRO ARQUITECTURA S.L., Anna i 
Idioa Martin i Giró, amb núm. col. 30175/2 i 37306/0 respectivament amb un pressupost 
que ascendeix a la quantitat de 143.593,60 euros i 25.846,85 euros d'iva. 
 
Segon. Autoritzar la despesa corresponent al projecte de reforma l’adequació de la planta 
baixa de l’edifici “ El Molí”, per a la posterior formació per cursos homologats d’operacions 
bàsiques de restaurant i bar” de Badia del Vallès, per un valor de 169.440,85 euros amb 
càrrec a la partida 1304 2423 62700  del pressupost vigent. 
 
Tercer. Aprovar l'estudi basic de seguretat i salut referent al projecte de reforma per 
l’adequació de la planta baixa de l’edifici “ El Molí”, per a la posterior formació per cursos 
homologats d’operacions bàsiques de restaurant i bar” de Badia del Vallès, redactat per 
MIGIRO ARQUITECTURA S.L. 
 
Quart. 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.   
 
Cinquè. Notificar els anteriors acords a les persones interessades i als serveis econòmics  
de l’ajuntament. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia prèvia declaració d’urgència s’adopten els següent 
acords: 
 
7. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA 

PROVISIÓ DE 5 LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL SEGONS 
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2009 

 
Vista l´Oferta Pública d´Ocupació publicada corresponent a l’exercici del 2009, aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2009, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província nº 292, de data 07.12.2009, i pendent de publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la provisió en propietat de 4 places vacants a 
la plantilla municipal, les característiques de les quals, són: 
 
CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP VACANTS 
 

Administració Especial, sotsescala de serveis 
especials, cos de la policia local 

Caporal C2 5 
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D’acord amb el que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 61.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de              
l´Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 51 i següents de la Llei Orgànica 3/207, de 22 de 
març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova la Refosa de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local.  
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 
Reglament General d´Ingrés del Personal al Servei de l´Administració General de l´Estat i 
de Provisió de llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l´ 
Administració General de l´Estat. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció 
dels funcionaris d’administració local 

D’acord amb el que disposa el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals. 

D’acord amb el que disposa la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals. 

I tota vegada que han estat examinades les bases de la convocatòria amb relació a la 
selecció de personal referida. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió definitiva de 
les places vacants referenciades. 
 
Segon. Convocar les proves selectives per a la provisió definitiva de les places 
referenciades 
 
Tercer. Aprovar els documents comptables annexes al present en fase A per un import 
total de 138065,90.- euros. 
 
Quart. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de 
les proves selectives, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, i la ressenya de la 
publicació de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell 
d’edictes de l´Ajuntament i a la pàgina web http://www.badiadelvalles.cat. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,   
          La secretària, 
 


