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JUNTA DE GOVERN LOCAL 2/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE GENER DE 2011 
 
Badia del Vallès, 28 de gener 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: 
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 21 de gener 
de 2011. 
 
2. Vist que han finalitzat l’execució de les següents obres realitzades en el marc del Fons 

Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local, creat per Reial Decret-Llei 13/2009 de 26 
d’octubre. 

 
• Adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic amb energies renovables en 

els pavellons poliesportius dels CEIP Muñeira-Seguidilla i La Jota-Sardana. 
• Implantació de sistemes de Filtració i Cloració a les fonst de la Plaça Major i 

Mediterrani per estalvi energètic. 
• Sistema tecnològic i social per a la interconnexió inalàmbrica per edificis públics 

i accés ciutadà a serveis via internet.  
 
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals que s’adjunten, en relació a les obres 
esmentades, en els que s’estableix que aquestes s’han executat de conformitat amb allò 
establert a la normativa reguladora del contracte. 
 
S’acorda: 
 
Declarar la conformitat amb l’execució de les obres que a continuació es relacionen, 
adjudicades en el marc del Fons Estatal per l’Ocupació i Sostenibilitat Local creat per Reial 
Decret- Llei 13/2009 de 26 d’octubre, i que aquestes s’han executat de conformitat amb 
allò establert a la normativa reguladora del contracte: 
 
 

• Adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic amb energies renovables en 
els pavellons poliesportius dels CEIP Muñeira-Seguidilla i La Jota-Sardana. 

• Implantació de sistemes de Filtració i Cloració a les fonst de la Plaça Major i 
Mediterrani per estalvi energètic. 

• Sistema tecnològic i social per a la interconnexió inalàmbrica per edificis públics 
i accés ciutadà a serveis via internet.  
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3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE LES OBRES D’INSTAL·LACIONS PER LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AL CENTRE CÍVIC FASE II, DESTINADES A ENTITATS 
CULTURALS 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2010, on es va aprovar 
inicialment el Projecte de les obres d’instal·lacions per les dependencies municipals al 
Centre Cívic Fase II , destinades a entitats culturals de  Badia del Vallès  
 
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública  fins el 15 de gener de 2011 
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 d’obres de d’instal·lacions per les dependencies 
municipals al Centre Cívic Fase II destinades a entitats culturals de  Badia del Vallès . Amb 
un pressupost d’execució global de 171.880,24 euros, inclosos impostos. 
  
Segon.- Aprovar l’estudi basic de seguretat i salut referent al Projecte d’obres de 
d’instal·lacions per les dependencies municipals al Centre Cívic Fase II destinades a entitats 
culturals de  Badia del Vallès, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als  interessats.  
 
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REFORMA 

INTEGRAL MERCAT MUNICIPAL FASE II DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vist el contracte d’obres de l’execució de les obres: reforma integral mercat municipal Fase 
II de Badia del Vallès, adjudicat definitivament a l’empresa DELTA 3000 S.L.,  per acord de 
Junta de Govern Local celebrada el dia 21 de gener de 2011. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma integral mercat municipal Fase II de 
Badia del Vallès, presentat per l’empresa adjudicatària,  DELTA 3000 S.L. 
 
Vist l'informe del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
  
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establer 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 la Bases de Règim Local, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: de reforma integral mercat municipal 
Fase II de Badia del Vallès, redactat per l’empresa DELTA 3000 S.L, adjudicatària de les 
obres. 
 
Segon. Notificar l'anterior acord al coordinador de seguretat i a la direcció facultativa de les 
obres, i a l’empresa adjudicatària. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,   
          La secretària, 


