JUNTA DE GOVERN LOCAL 9/2011
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE MARÇ DE 2011
Badia del Vallès, 28 de març 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
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
Excusa la seva assistència la Tinent d’alcaldessa senyora Montserrat Carbonell Rosell.
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 18 de març 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
434.241,03 €, de la relació núm. 5/2011.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 215.776,79 €, de la relació núm. 6/2011.
3. ADJUDICACIÓ SERVEI DE SUPORT ALS PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I
ESPORTS A BADIA DEL VALLÈS PER AL 2011
Atès que per Junta de Govern Local de data de 17 de desembre de 2010 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques
per a l’adjudicació del contracte de serveis del Servei de suport als programes d’Infància,
adolescencia i esport a Badia del Vallès per al 2011, mitjançant procediment obert, oferta
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econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i així mateix es va
procedir a aprovar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 26 de gener de 2011 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació
a favor de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en data 3 de febrer de 2011, es va requerir al licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantajosa perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituís la garantia definitiva, i amés de disposar dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Atès que en data 23 de febrer de 2011, el licitador La FUNDACIÓ PERE TARRÉS, va
constituir la garantia definitiva per import de SET MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (7.049,25€) 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
contracte de serveis públics.
S’acorda:
Primer. Adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, el contracte de serveis,
consistent en el Servei de suport als programes d’Infància, adolescència i esport a Badia
del Vallès per al 2011, per import de 140.985,00€ (exempt d’IVA)
Segon. Disposar de la despesa amb càrrec a la partida 0903.2317.22709 del pressupost
vigent de les despeses.
Tercer. Notificar als interessats.
Quart. Publicar la formalització del contracte de serveis consistent en el Servei de suport
als programes d’Infància, adolescència i esport a Badia del Vallès per al 2011, en el Perfil
contractant, i en el BOP.
Cinquè. 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.
4. CANVI D’UBICACIÓ HERBORISTERIA I AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT DEL MERCAT
MUNICIPAL
Vist que en la sessió de data 21/01/2011, es va recuperar la concessió administrativa de
les parades del mercat 67-68-69-70 a favor de l’ajuntament i que constaven a nom de la
Sra. Antònia Balsalobre Santiago.
Vist que les senyores Begoña Ollé Pérez i Cristina Ortiz Ollé, són concessionàries de les
parades 113 i 114 del mercat municipal desenvolupant l’activitat de Herboristeria –
Bijuteria, des de l’u de febrer de 2002.
Vist que aquest ajuntament degut a l’existència de parades buides per diversos motius, en
gener de 2011 va convidar als concessionaris del mercat per que optéssim a l’ampliació de
les seves activitats i sent les senyores. Ollé i Ortiz les úniques que van demostrar interès
en ampliar el seu negoci mitjançant instància en data 28 de febrer de 2001, registre
d’entrada núm. 1314.
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Atès que segons l’annex núm. 1 del reglament de règim interior del mercat municipal
l’ampliació de l’activitat de “Herboristeria – Bijuteria”, de dos a quatre números no supera
els límits establerts per número de parades i activitat.
De conformitat amb el que disposa l’article 15 del RRIMM, i que ens indica que en cas
d’haver efectuat reformes o canvis en el mercat i que suposa una millora per el
desenvolupament general, tenim la possibilitat de proporcionar altres llocs al
concessionaris del mercat de característiques semblants o millors.
Vist que el canvi de lloc i posterior ampliació de l’activitat no afecta a la competitivitat de
la resta de concessionaris i sí comporta l’ocupació de llocs buits, així com la pròxima
ampliació d’activitat del llocs que queden lliures núm. 113-114 per part del concessionari
del costat.
S’acorda:
Primer: Aprovar el canvi de concessió per part de les senyores Begoña Ollé i Cristina Ortiz
dels llocs núm. 113 i 114 per els llocs núm. 67-68-69-70 per ampliar l’activitat de
“Herboristeria – Bijuteria i Consulta Dietètica”.
Segon: La present autorització resta condicionada a l’adequació del llocs 67-68-69-70
segons l’activitat a desenvolupar així com a tot allò que des de a l’àrea d’acció territorial
els hi demani, respecte a la llicència d’activitat que deurà ser sol·licitada dins del termini
màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als
concessionaris, aquests no obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre
el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer: Les parades 113-114 que queden lliures, seran ofertes al concessionari que
estigui més a prop i que mostri interès en ampliar l’activitat o activitats que desenvolupa.
Quart: Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada
finalitzat tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Cinquè: Notificar a les parts interessades, a la Junta de Botiguers del Mercat, a l’àrea
d’acció territorial respecte a la llicència d’activitat, al responsable del mercat i a l’ORGT.
5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“VICENTE ALEIXADRE” DE BADIA DEL VALLÈS
Vista la proposta del servei de 7 de març de 2011 per la que es posa de manifest la
necessitat de realitzar la contractació del subministrament i instal·lació del mobiliari de la
biblioteca municipal degut a les obres de reforma integral que s’estan executant en aquest
moment.
Vista la memòria valorada i la documentació adjunta del subministrament i instal·lació del
mobiliari de la biblioteca, Vicente Aleixandre, redactada per l’arquitecta municipal per un
valor de 127.085,24 euros i 22.875,34 euros d’iva.
Atès que en data 8 de març de 2011 es va emetre informe d’intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
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Atès que en data 8 de març de 2011 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia ja que l’import del
contracte ascendeix a 127.085,24 euros i a 22.875,34 euros d’iva i, per tant, no supera ni
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de sis
milions d’euros.
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 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 i la delegació atorgada mitjançant Resolució d’Alcaldia 568/09
de l’1 de juliol de 2009, l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar
l’expedient serà la Junta de Govern Local.
Vista la urgència per l’adjudicació del subministrament i instal·lació del mobiliari de la
biblioteca que actualment esta en obres de millora i amb motiu de que aquestes estan
finalitzant cal que per raons d’interès públic es tramiti per urgència perque es redueixi al
màxim el període de tancament de la biblioteca.
S’acorda:
Primer. Declarar d’urgència del procediment degut a raons d’interès públic per poder dotar
de mobiliari a la biblioteca un cop finalitzades les obres de reforma per tal de que l’impacta
del tancament de la biblioteca duran la instal·lació del mobiliari sigui el mínim possible per
la ciutadania.
Segon. Iniciar el procediment de licitació del subministrament i instal·lació de mobiliari de
la Biblioteca municipal Vicente Aleixandre.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el
contracte de subministrament i instal·lació per la dotació de mobiliari a la biblioteca
municipal, per procediment obert i tramitació d’urgència.
Tercer. Autoritzar la despesa corresponent al subministrament i instal·lació del mobiliari que
ascendeix a la quantitat de 127.085,24 euros i 22.875,34 euros d’iva, amb càrrec a la
partida 0704 3321 62500 del Pressupost vigent
Cinquè . Publicar el anunci de licitació, perquè durant el termini de 8 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la publicació del anunci en el BOP es puguin presentar les
ofertes pertinents.
6. SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA CONTRA INCENDIS, EN DIVERSOS
EDIFICIS MUNICIPALS
Vista la proposta del servei de data 16/02/2011, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de manteniment del sistema contra incendis, en els
edificis municipals de: Auditori, Ceip la Sardana, Edifici El Moli, Llar del Jubilat,
Instal.lacions esportives, Centre Obert , Ceip La Jota, Cofradia, Brigada d’obres, Casal de
Joves, Servei Municipal d’ocupació, Ajuntament , Ceip la Seguidilla, Ceip La Muñeira,
Mercat i Biblioteca, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 1618,41 euros, i 291,33
euros d’IVA.
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Atès que amb data 17 de març 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 16 de febrer 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 del sistema contra incendis, en els edificis
municipals de: Auditori, Ceip la Sardana, Edifici El Moli, Llar del Jubilat, Instal.lacions
esportives, Centre Obert , Ceip La Jota, Cofradia, Brigada d’obres, Casal de Joves, Servei
Municipal d’ocupació, Ajuntament , Ceip la Seguidilla, Ceip La Muñeira, Mercat i Biblioteca
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista HICEMEX SERVICIOS
S.L. per un import de 1618,41 euros i 291,33 euros d’IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 1404 1512 21200 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
d’aprovació

a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data

7. SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA CONTRA INCENDIS, EN L’APARCAMENT
SOTERRAT DE L’AVD. DE BURGOS
Vista la proposta del servei de data 16/02/2011, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de manteniment del sistema contra incendis, en
l’aparcament soterrat de l’av.. de Burgos, el preu del qual ascendeix a la quantitat de
195,48 euros, i 35,19 euros d’IVA.
Atès que amb data 17 de març 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 16 de febrer 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 del sistema contra incendis, en l’aparcament
soterrat de l’av. de Burgos, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista HICEMEX SERVICIOS S.L. per un import de 195,48 euros i 35,19 euros
d’IVA.
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Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de manteniment del
sistema contra incendis, en l’aparcament soterrat de l’av. de Burgos, amb càrrec a la
partida 1404 1512 21200 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
d’aprovació

a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data

8. DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ PRESENTAT PER “COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS SA” CONTRA L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE LES OBRES
DE MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès en sessió de data 21 de
gener de 2011 va adjudicar el contracte per l’execució de les “Obres de millora de la
Biblioteca municipal” a favor de l’empresa RUBICAST SA.
Amb data de registre d’entrada 11/02/2011 es rep escrit d’interposició de recurs de
reposició presentat per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, contra l’acord de Junta
de Govern esmentat.
Vistes les al·legacions que conformen el recurs, que s’adjunta a l’expedient.
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals en relació a les al·legacions de
l’empresa COBRA.
De conformitat amb el que disposen els arts 116, 117 i concordants de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, i
d’altra legislació concordant i de desenvolupament.
S'acorda:
Primer. Desestimar l’al·legació primera presentada per l’empresa COBRA Instalaciones y
Servicios SA en el seu escrit d’interposició de recurs de reposició per la qual es demanava
la “No admissió de la mercantil Construccions Rubicast 2005, SL”, d’acord amb la següent
motivació:
- el criteri d’admissió emprat per l’Ajuntament per admetre la documentació de
“Construccions Rubicast 2005 SL, ha estat el que estableix la clàusula novena del plec de
clàusules administratius reguladores del concurs, que fa al·lusió, entre d’altres, a la forma
de presentació de la documentació mitjançant correu amb avís de remissió per fax.
Segon. Desestimar l’al·legació segona presentada per l’empres COBRA Instalaciones y
Servicios SA en el seu escrit d’interposició de recurs de reposició per la qual es demanava
la “Revisió de la puntuació d’acord amb els criteris del concurs”, segons les següents
motivacions:
- Els “aspectes objecte de negociació amb l’empresa” establerts a la clàusula dotzena del
plec de clàusules administratives reguladores del concurs (entre els que es troben els que
al·ludeix l’empresa relatius al personal provinent de l’atur i les millores) s’han valorat per
part de la mesa de contractació, que es a qui correspon fer-ho, tenint en compte les
característiques i interessos del municipi, i per tant, es considera correcta la puntuació
atorgada a cadascuna de les empreses.
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- Pel que fa a la puntuació relativa al termini d’execució, a l’informe de l’arquitecta
municipal que s’adjunta, s’adverteix d’un error en el quadre d’adjudicació de la puntuació
pel que fa a la puntuació obtinguda per tres empreses, entre les que es troba COBRA, error
derivat de la diferent manera d’expressar els terminis que van emprar les diferents
empreses (dies, setmanes o mesos). Si més no, subsanat l’error, l’empresa COBRA obté en
aquest apartat un total de 30 punts, puntuació que no modifica el resultat final del concurs
, ja que segueix sent RUBICAST SL l’empresa que obté la puntuació més alta, segons
quadre adjunt.
Tercer. Subsanar l’error detectat a la puntuació relativa al termini d’execució de les
empreses Cobra, Instalaciones y Servicios SA (30 punts), Novantia Integral SA (30 punts) i
Rehacsa (30 punts), i modificar per tant, el quadre de puntuació final del concurs, segons
document adjunt, que no altera en cap cas, el resultat final del concurs a favor de
Construccions Rubiscast 2005 SL.
Quart. Notificar als interessats.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les dotze hores i cinquanta minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa,
La secretària,
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