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JUNTA DE GOVERN LOCAL 3/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 6 DE FEBRER DE 2009  
 
Badia del Vallès, 30 de febrer de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i quaranta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcalde senyor José Luis 
Jimeno Sáez. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Eva Menor Cantador 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència el senyor Enrique Sánchez Moral. 
 
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 30 de gener de 
2009. 
 
2. ATORGAMENT CARNETS MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ 1 ZONA 

1a REMESA 2009 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, en 
la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió dels 
carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part del 
present acord. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona, 
a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, tarifa 11 
carnet de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total 
de  370,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 113 fins el número 149. 
Tercer. Notificar el present acord als interessats. 
 
3. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL SERVEI 

DE SOCORRISTES I MONITORS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I TERRESTRES DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Vist l’acord de Junta de Govern de 30 de gener de 2009 pel qual s’aprova l’inici de l’expedient 
de contractació mitjançant procediment procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per la contractació del servei de socorristes i 
monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les Instal·lacions esportives municipals, per tal 
de dur a terme les activitats físiques i esportives a les Instal·lacions esportives municipals, atès 
que el contracte anterior ha finalitzat.              
 
Ates que s’han redactat i incorporat a l’expedient els 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 l’establert en l’article 94 i en 
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
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públic; així com en la Resolució d’Alcaldia 752/07 de 26 de juny de 2007 (apartat primer, lletra 
l), segons la qual es deleguen a favor de la Junta de Govern local determinades atribucions de 
l’Alcaldia.  
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a la contractació del servei 
de socorristes i monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les Instal·lacions esportives 
municipals. 

 
Segon. Autoritzar, en quantia de 257.602,30 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada per pel procediment indicat, amb càrrec a la partida 
1203452122709 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2009. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte del servei de socorristes i monitors d’activitats aquàtiques i 
terrestres de les Instal·lacions esportives municipals. 

 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província anunci de licitació, perquè durant el termini 
de quinze dies es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
4. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I LA COFRADIA 

PADRE JESÚS NAZARENO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 2009 
 
Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol continuar la tasca encetada per 
promoure les tradicions de cultura popular amb l’objectiu de configurar la identitat com a poble. 
 
Atès que la Cofradia Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores manifesta la seva 
voluntat per compartir les senyes de la seva identitat amb tota la població. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb la Cofradia Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores, amb l’objectiu de potenciar les accions tradicionals de cultura 
popular a Badia del Vallès. 
 
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmenta’t conveni de col·laboració que 
comporta el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una 
contraprestació econòmica a la Cofradia Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los 
Dolores de 6.500 Euros (Sis mil cinc-cents Euros), amb càrrec a la partida de despeses 
08.03.4514.489 02 del pressupost actual. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a la Cofradia Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
5. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 2a REMESA 2009 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, en 
la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió dels 
carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part del 
present acord. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona, 
a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, tarifa 11 
carnet de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total de  
340,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 150 fins el número 167 i del número 
170 al número 186. 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats. 
 
6. REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL (FEIL) 
 
Vista la propuesta del Area de urbanismo de 26 de enero de 2009 por la que se informa la 
necesidad de realizar la contratación de la obra consistente en Remodelación del campo de 
fútbol, mediante procedimiento negociado con publicidad con la finalidad de  mejorar las 
condiciones actuales, ya que dificultan el desarrollo de las actividades del equipamiento, sobre 
todo lo que respecta a su superficie (hierba artificial) . 
 
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2008 aprobó el proyecto 
correspondiente .   

Teniendo en cuenta que se han redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regular la adjudicación del 
contrato. 

Vistos los informes de Intervención y  Secretaria. 
 

De conformidad a lo que dispone el articulo 94 y la  Disposición Adicional Segunda de la Ley  
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; así como la Resolución de Alcaldía 
752/07 de 26 de junio por la que se delegan determinadas atribuciones de Alcaldía  a favor de 
la Junta de Gobierno Local (apartado primero letra l) 
 
Se acuerda: 

 
Primer. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la obra consistente en “ 
Remodelación campo de fútbol” , mediante el procedimiento negociado con publicidad y 
tramitación urgente, convocando su licitación. 

 
Segundo. Autorizar el gasto  por importe de  997.733,48 euros correspondiente al importe  que 
para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, a cargo de la partida 
0204/4321/61102 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2009. 

 
Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de prescripciones 
técnicas, que regularan la contratación de las obras  mediante procedimiento negociado con 
publicidad. 

 
Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona anuncio de licitación, para 
que durante el plazo de cinco días puedan presentar las solicitudes de participación que 
estimen pertinentes. 
 
7. ADECUACIÓN DEL SOLAR PARA APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE EN CALLE 

ZARAGOZA (FEIL) 
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Vista la propuesta del servicio  26 de enero de 2009  según la cual se detecta la necesidad de 
realizar la contratación de las obras consistentes en  “Adecuación del solar para aparcamientos 
en superficie en calle Zaragoza “ para adecuación de la parcela por la falta de aparcamiento en 
la zona y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
Visto el  Proyecto de las obras correspondiente aprobado en fecha 30 de diciembre de 2008, 
efectuado el replanteo y teniendo en cuenta la disponibilidad de los terrenos. 
 
Visto el informe de Intervención de 27 de enero de 2009 sobre porcentaje que supone la 
contratación  con relación a los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

 
Visto el informe de Secretaria de 28 de enero de 2008 sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir 
 
Examinada la documentación que acompaña el expediente, y de conformidad con lo que 
dispone el articulo 93 i la Disposición adicional segunda de la ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. 
 
Se acuerda: 

 
Primero. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en        
“Adecuación del solar para aparcamientos en superficie en calle Zaragoza”                        con la 
finalidad de adecuación de la parcela por falta de aparcamiento en la zona y supresión de 
barreras arquitectónica, por procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente. 

 
Segundo. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares , 
y Pliego de prescripciones técnicas si es necesario, que ha de regir el contrato y el proceso de 
adjudicación. 
 
8. PISTA POLIDEPORTIVA CEIP LAS SEGUIDILLAS CEIP LA MUÑEIRA (FEIL) 
 
Vista la propuesta del servicio  30 de enero de 2009  según la cual se detecta la necesidad de 
realizar la contratación de las obras consistentes en  “Pista Polideportiva Ceip Las Seguidillas y 
Ceip La Muñeira” para rehacer el pavimento adecuándolo a la actual normativa, así como la de 
la iluminación. 
 
Visto el  Proyecto de las obras correspondiente aprobado en fecha 30 de diciembre de 2008, 
efectuado el replanteo i teniendo en cuenta la disponibilidad de los terrenos. 
 
Visto el informe de Intervención de 30 de enero de 2009 sobre porcentaje que supone la 
contratación  con relación a los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

 
Visto el informe de Secretaria de 2 de febrero de 2009 sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir 
 
Examinada la documentación que acompaña el expediente, y, de conformidad con lo que 
dispone el articulo 93 i la Disposición adicional segunda de la ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. 
 
Se acuerda: 
 
Primero.  Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en 
“ Pista Polideportiva Ceip Las Seguidillas y Ceip La Muñeira” con la finalidad de rehacer la 
pavimentación, adecuándola a la actual normativa, así como la de la iluminación, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 

 
Segundo. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares , 
y  Pliego de prescripciones técnicas si es necesario, que ha de regir el contrato y el proceso de 
adjudicación. 
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9. APROVACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES (A) RELATIUS AL CONVENI PER A LA 
REALITZACIÓ DE COMPRA AGREGADA LOCALRET 

 
Atesa la Resolució de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2009 núm. 072/09, on s’accepta el 
contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre el Consorci LOCALRET i els 
Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, de data 20 de novembre, que 
s’adjunta, formalitzant això l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions que dugui a terme el Consorci Localret de forma agrupada amb la 
coordinació del Consell Comarcal del Vallès occidental. 
  
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.  
 
Vist l'acord de delegació d'atribucions núm. 752/07 de 26 de juny de 2007. 
 
S'acorda: 
 
Únic. Aprovar l’autorització de depeses (fase A), que a continuació es relaciona: 
 
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA per un import de 16.325,00 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 11.04.1212.22200 del pressupost vigent. 
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES per un import de 
7.377,00 euros a càrrec de la partida pressupostària 11.04.1212.22200 del pressupost vigent. 
LOT 3 SERVEIS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET per un import de 6.311,00 euros a 
càrrec de la partida pressupostària 11.04.1212.22200 del pressupost vigent. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l'Alcalde declara la sessió 
acabada quan són les dotze hores i cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcalde           
          La secretària 
 
 


