
JUNTA DE GOVERN LOCAL 23/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 10 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida pel senyor Juan A. Lancho 
Aceituno primer tinent d’Alcaldia. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència l’alcaldessa senyora Eva Menor i la regidora Raquel Gracia Peral. 
 
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 3 de juliol de 2009. 
 
2. APROVACIÓ 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 309/09, de 23 de març, 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  
6.178,34 €, de la relació núm. 49/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 156.827,93 €,  de la relació núm. 84/2009. 
 
3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES GENER 2009 11/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de gener 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 



 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental, 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 11/2009 segons anex del mes de gener 
del  2.009..  
 
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES FEBRER 2009 22/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de febrer 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 22/2009 segons annex del mes de febrer 
del  2.009. 
 
5. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES MARÇ 2009 33/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de març 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 33/2009 segons anex del mes de març 
del 2.009. 



 
6. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES ABRIL 2009 44/2009. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes d’abril 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 44/2009 segons annex del mes d’abril 
del 2.009. 
 
7. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES MAIG 2009 55/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de maig 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor acctal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 55/2009 segons anex del mes de maig 
del 2.009..  
 
8. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES JUNY 2009 66/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de juny 2009.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 



Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 66/2009 segons annex del mes de juny 
del 2.009.. 
 
9. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES MAIG 2009 60/2009 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes de juny 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 60/2009 segons anex del mes de juny 
de  2.009..  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.                          
 
10. INICIAR EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 

CONSISTENTS EN LA REFORMA INTEGRAL DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER 
ALGARVE I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS. 

 
Vista la proposta del servei de l'àrea d’urbanisme de data 28 de gener de 2009,  per la que es 
posa de manifest la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en la 
reforma integral de la urbanització del carrer Algarve donada la necessitat urgent de fer una 
actuació global degut al mal estat actual en que es troben tots els elements que composen la 
zona del carrer, com mobiliari urbà, il·luminació, pavimentació vials, etc. 
 
Vist que el projecte d'aquestes obres que va ser redactat pels serveis tècnics del departament 
d'urbanisme, i aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de 
desembre de 2008, amb un pressupost que ascendeix a 365.000,00, vist que no es varen 
presentar reclamacions o al·legacions en el període en el que va estar sotmès a informació 
pública, i per tant es considera aprovat definitivament i s'ha efectuat el replantejament del 
projecte. 
 



Vist que s'ha redactat un plec de clàusules Administratives Particulars que han de regir 
l’adjudicació del contracte. 
 
El preu del contracte ascendeix a la quantia de 314.655,17 euros i 50.344,83 euros d'IVA, i 
s'imputarà a la partida 0204 4321 61001 del Pressupost vigent. 
 
Atès l’ informe d’intervenció emés en data 2 de març de 2009, sobre el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 
Vist l'informe de secretaria de data 3 de març de 2009, sobre el procediment que regirà 
l'adjudicació de les obres a executar. 
 
Atesa la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 309/09 de 23 de març de 2009, a 
favor de la Junta de Govern Local. 
 
 
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, 

  
S’acorda: 

 
Primer. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la reforma 
integral de la urbanització del carrer Algarve donada la necessitat urgent de fer una actuació 
global degut al mal estat actual en que es troben tots els elements que composen la zona del 
carrer, com mobiliari urbà, il·luminació, pavimentació vials, etc. 

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules Administratives Particulars que regularan la contractació 
de les obres mitjançant procediment negociat amb publicitat. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa corresponent per un import de 314.655,17 euros i 50.344,83 
euros d'IVA, amb càrrec a la partida 0204 4321 61001 del Pressupost vigent. 
 
Quart. Publicar en el BOPB anunci de licitació, perquè durant el termini de 8 dies es puguin 
presentar les sol·licituds de participació pertinents. 
 
11. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SOCORRISTES I 

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

 
La  Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 22 de maig de 2009 va adjudicar 
provisionalment el contracte de serveis de socorristes i monitors d’activitats aquàtiques i 
terrestres de les Instal·lacions Esportives municipals de Badia del Vallès a favor de l’empresa 
COMAC pel preu de 234.184,19 euros i 16.392,00 euros corresponents a l’IVA, atès que va ser 
l’empresa que va obtenir la puntuació més alta d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts 
en el plec de clàusules administratives. 
 
Atès que amb data 11.6.09 es va publicar al BOP núm. 139 anunci d’adjudicació provisional. 
 
Atès que amb data 26.6.09 l’adjudicatari va constituir garantia definitiva per import de 11.709,21 
euros i s’han presentat els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que s’acompanya i de conformitat amb allò que estableix la DA 2ª 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic. 
 
Vista la delegació atorgada a favor de la Junta de govern Local en virtut de la Resolució 
d’Alcaldia 309/09 de 23 de març de 2009 
 
S'acorda: 
 



Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de serveis de socorristes i 
monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les Instal·lacions Esportives municipals de Badia 
del Vallès, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació, a favor de l’empresa COMAC pel preu de 234.184,19 euros i 16.392,00 
euros corresponents a l’IVA, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
139 de 11.6.09.  
 
Segon: Disposar la despesa en quantia de 250.576,19 euros amb càrrec a la partida 
1203452122709 del estat de despeses del pressupost municipal d’aquest ajuntament per a 
l’exercici 2009. 
 
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar 
la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart. Notificar a COMAC SCCL, adjudicatari del contracte, el present acord, assabentant-los 
que s’haurà de formalitzar el contracte dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del 
endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte en el perfil del contractant i publicar anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè.  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 
de conformitat amb allò que disposa l’art 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del Sector Públic. 
 
Setè. Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una còpia certificada del document 
en que s’hagi formalitzar el contracte acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es 
derivi. Tot això dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 
 
12. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE  REHABILITACIÓ 

PISTA POLIESPORTIVA CEIPS SEGUIDILLA-MUÑEIRA 
 
Vist el contracte d’obres de l’execució de les obres: de rehabilitació pista poliesportiva Ceips 
Seguidilla-Muñeira situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n, de Badia del Vallès, adjudicat 
definitivament a l’empresa COIR S..,  en acord de Junta de Govern Local 2 d’abril de 2009. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de: Rehabilitació pista poliesportiva Ceips 
Seguidilla-Muñeira situat a l’avinguda Vía de la Plata, s/n de Badia del Vallès, presentat per 
l’empresa adjudicatària,  COIR S.A. 
 
Vist l'informe del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
  
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert 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 Rehabilitació pista poliesportiva Ceips 
Seguidilla-Muñeira situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès, redactat per 
l’empresa COIR S.A., 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. 
 
13. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE  ADEQUACIÓ DE 

SOLAR PARA APARCAMENT SUPERFICIAL  AL CARRER SARAGOSSA 
 



Vist el contracte d’obres de l’execució de les obres: de adequació de solar per aparcament 
superficial al carrer Saragossa situat al carrer Saragossa, s/n, de Badia del Vallès, adjudicat 
definitivament a l’empresa Gecoinsa, S.A.  per resolució d’alcaldia de data 17 d’abril de 2009. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de: Adequació de solar per aparcament superficial 
al carrer Saragossa, situat al carrer Saragossa s/n de Badia del Vallès, presentat per l’empresa 
adjudicatària,  Gecoinsa S.A. 
 
Vist l'informe del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
  
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert 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 adequació de solar per aparcament 
superficial al carrer Saragossa, situat al carrer Saragossa, s/n de Badia del Vallès, redactat per 
l’empresa GECOINSA S.A., 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. 
 
14. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC, DINAMITZACIÓ I 

COMUNICACIÓ DEL PLA EDUCATIU ENTORN DURANT 2009 
 
Atès que per Resolució d’Alcaldia 450/09 de data 3 d’abril de 2009, es va aprovar l’expedient i 
els Plecs de Clàusules Administratives per a l’Adjudicació del servei de suport tècnic, 
dinamització i comunicació del Pla Educatiu Entorn durant el 2009 mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, i es va procedir a autoritzar la despesa corresponent. 
Atès que l’informe tècnic emès en data 27 de maig, on tenint en compte els aspectes de 
negociació amb l’empresa, es va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Estratègies per a la 
Transformació Comunitària Sccl. 
Examinada la documentació que acompanya l’expedient i d’acord amb aquesta i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització del servei de suport tècnic, 
dinamització i comunicació del Pla Educatiu Entorn durant el 2009 mitjançant procediment 
negociat sense publicitat a l’empresa Estratègies per a la Transformació Comunitària Sccl, pel 
preu de 16.852,50 euros i 2.696,4 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit. 
 
Segon. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat 
adjudicataris. 
 
Tercer. Notificar i requerir a Estratègies per a la Transformació Comunitària Sccl, adjudicatari 
provisional del contracte, perquè presenti dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de 
publicació de l’adjudicació provisional al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
Perfil del Contractant, la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius 
de la seva aptitud per contractar, així com constituir la garantia definitiva, per import de 842,625 
euros. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en el Perfil del Contractant. 
 
Cinquè. Aprovar el document comptable adjunt. 



 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, el president declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i trenta minuts. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’alcalde primer       La secretària, 
 
 


