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JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 15 D’ABRIL DE 2011 
 
Badia del Vallès, 15 d’abril 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’alcalde accidental 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
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 8 d’abril de 
2011. 
 
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 
12.614,61 €, de la relació núm. 8/2011. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 63.354,77 €,  de la relació núm. 10/2011. 
 
3. CESSIÓ LOCAL NÚM. 10 A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA 
 
Atesa la instància amb data 25 de març de 2011, cursada per SOREA SA, amb NIF 
A08146367, en la seva condició d’arrendatari del local comercial núm.10, situat al carrer 
Algarve. Núm. 4 de Badia del Vallès, on ens comunica la seva decisió de cedir el local 
mencionat a favor de l’ajuntament. 
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Atès que en el contracte d’arrendament en el seu article 1, la part arrendadora autoritza a 
la part arrendatària a rescindir el present el contracte abans del termini fitxat, prèvia 
notificació per escrit. 
 
Vist el informe tècnic de l’àrea d’acció territorial  en quant a l’estat del local per a la 
devolució de la fiança que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i 
que ascendeix a un import de 267’87€.   
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta per part de l’arrendatari l’empresa SOREA SA, amb NIF 
A08146367, consistent en la cessió del local núm. 10, situat al carrer Algarve, núm. 4, a 
favor de l’ajuntament i des de el primer dia de maig de 2011. 
 
Segon.- Resoldre el contracte d’arrendament celebrat amb data 20 de febrer de 1978, amb 
SOREA SA, a petició de l’interessat, i conseqüentment causar baixa en el padró dels locals 
comercials des del dia 1 de maig de 2011. 
 
Tercer.- Tornar la fiança que va  dipositar en aquest Ajuntament per valor de 267’87 €  en 
el seu dia, atès al informe favorable per part dels serveis tècnics de l’àrea d’acció territorial 
respecte al retorn de l’esmentada fiança. 
 
Quart.- El present acord resta condicionat a la liquidació de totes les deutes que pugui tenir 
amb l’ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.   
 
Cinquè.- Notificar a la part interessada, a l’àrea d’economia,  i a l’ORGT. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT PEL CONCURS DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CASAL DE JOVES 
DE BADIA DEL VALLÈS EN FASE I 

 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18-2-11 s’aprovà 
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a 
l’adjudicació de les obres consistents en l’arranjament del Casal de Joves de Badia del 
Vallès en fase I, per procediment de negociat sense publicitat; així mateix es procedí a 
autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals i tenint en compte l’oferta econòmicament 
més avantatjosa on es va realitzar proposta d’adjudicació a favor  de  INTEANGO. 

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 
més, que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a 
l’execució del contracte. 

Vist que l’empresa en data 13 d’abril de 2011, INTEANGO  va constituir la garantia 
definitiva per import de 8996,17 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: 
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Primer.- Adjudicar la contractació per procediment de negociat sense publicitat de les obres 
d’arranjament del Casal de Joves en fase I a INTEANGO, pel preu de 179.923,45 euros i 
32.386,22 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, per ser l’empresa amb 
l’oferta més avantatjosa. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de les obres d’arranjament del 
casal de joves en fase I de Badia del Vallès  amb càrrec a la partida 0904 4521 63200 del 
pressupost. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als licitadors del concurs per l’adjudicació de la 
contractació de les obres d’arranjament del casal de joves (fase I ) de Badia del Vallès. 
 
Quart.-. Publicar l’adjudicació del contracte al BOP i en el perfil de contractant. 
 
 
 
5. SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DEL MERCAT MUNICIPAL I 

L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del servei de l’àrea d’acció territorial de data 1 d’abril de 2011 on 
s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de manteniment dels 
ascensors del mercat municipal i l’ajuntament per donar un servei de seguretat i garantir el 
seu funcionament, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 2.720,64 euros, i 489,72 
euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 1 d’abril de 2011, 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 4 d’abril de 2011 , 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 manteniment dels ascensors del mercat municipal i de 
l’ajuntment de Badia del Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista THYSSENKRUPP Elevadores S.L. per un import de 2.720,64 euros i 489,72 
euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment dels 
ascensors del mercat municipal i de l’ajuntment de Badia del Vallès,  amb càrrec a la 
partida 1404 1512 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 el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
 
6. SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DE L’EDIFICI “ EL MOLÍ” I 

L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
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Vista la proposta del servei de l’àrea d’acció terriotiral de data 1 d’abril de 2011 on 
s’’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de manteniment dels 
ascensors de l’edifici el molí i l’ajuntament per donar un servei de seguretat i garantir el seu 
funcionament, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 4.874,40 euros, i 877,39 euros 
d’IVA. 
 
Atès que amb data 1 d’abril de 2011, 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 4 d’abril de 2011 , 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 manteniment dels ascensors de l’edifici “ el molí” i de 
l’ajuntment de Badia del Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista KONE Elevadores S.A. per un import de 4.874,40 euros i 877,39 euros d’IVA. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment dels 
ascensors de l’edifici “ el molí” i de l’ajuntment de Badia del Vallès,  amb càrrec a la 
partida 1404 1512 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 el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
 
7. SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DEL CEIP LA MUNYEIRA DE BADIA 

DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del servei de l’àrea d’acció territorial de data 1 d’abril de 2011 on 
s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de manteniment de 
l’ascensor del CEIP La Munyeira per donar un servei de seguretat i garantir el seu 
funcionament, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 973,56 euros, i 175,24 euros 
d’IVA. 
 
Atès que amb data 1 d’abril de 2011, 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 4 d’abril de 2011 , 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 manteniment de l’ascensor del CEIP La Munyeira de 
l’ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista CRUXENT EDELMA per un import de 973,56 euros i 175,24 euros d’IVA. 
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Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment de 
l’ascensor del CEIP La Munyeira de Badia del Vallès,  amb càrrec a la partida 1404 3211 
21401 del vigent pressupost. 
 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 
 
Quart. Notificar el acord  a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació 
 
Seguidament, i prèvia declaració d’urgència, s’aproven els següents acords: 
 
8. APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS A ENTITATS 2011 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la resta 
de legislació complementària d’aplicació. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de 2011 que s’adjunten i formen 
part d’aquesta proposta, així com els models de sol·licitud 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions al 
2011, així com els models per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part 
d’aquest acord. 
 
Segon. Obrir convocatòria púbica per a la sol·licitud de subvencions i convenis per a aquest 
exercici pressupostari, destinades a la realització d’activitats realitzades per totes les 
entitats i associacions degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions d’aquest 
Ajuntament residents en aquest municipi, persones físiques, en representació d’ells o d’un 
grup de ciutadania no associada. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització de despesa per import de 55.000 € (cinquanta-cinc mil 
euros), amb càrrec de la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual. 
 
Quart.- Publicar la convocatòria en el BOP, i donar publicitat en els taulells d’anuncis de 
l’Ajuntament i d’altres mitjans adients de comunicació. 
 
9. CONTRACTE MENOR SERVEI DE SUPORT TÈCNIC I DINAMITZACIÓ PLA EDUCATIU 

ENTORN 
 
Vista la proposta del servei de data 28 de març de 2011, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de suport técnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn 
per seguir la dinamització i suport al Pla Educatiu Entorn, el preu del qual ascendeix a la 
quantitat de 14.462,98 euros i 2.603,37 euros d’IVA. 
 
Vist l’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. 
 
Vist l’infomre 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. 
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S’acorda: 
 
Primer: Dur a terme el servei de suport tècnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Estratègies per a la 
Transformació Comunitària Sostenible, per un import de 14.462,98 euros i 2.603,37 euros 
d’IVA. 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de suport tècnic i 
dinamització del Pla Educatiu Entorn, amb càrrec a la partida 1003.3241.22709 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es trameti el 
pagament si s’escau. 
 
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde accidental declara 
la sessió acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcalde accidental,   
          La secretària, 
 


