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JUNTA DE GOVERN LOCAL 27/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 31 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 31 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les tretze 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 Antonio Lancho Aceituno 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència la regidora Raquel Gracia Peral. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de les sessió que va tenir lloc el dia 24 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  
14.303,06 €, de la relació núm. 52/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 183.154,29 €,  de la relació núm. 92/2009. 
 
3. CANVI ACTIVITAT DEL LOCAL LCM 145 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 23 de juliol de 2009 per la Sra. Carmen García Barba, 
amb DNI 34731222A, com arrendatària del local núm. 145, situat a la Plaça Major s/n L-10,  on 
ens comunica la seva voluntat d’ampliar l’’activitat en el local que va adquirir mitjançant 
contracte d’arrendament en data 01 de maig de 2002 per activar e impulsar l’anterior activitat 
de venda i lloguer de videojocs. 
 
Vist que en el contracte d’arrendament del local comercial núm. 145, en el seu article 1, indica 
que la variació o ampliació d’activitat comportarà l’autorització prèvia per part de l’Ajuntament, 
així com el cobrament d’una prima addicional equivalent a dues mensualitats de la renda 
mensual vigent a la data de l’autorització. 
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Vist que la variació  d’activitat no suposa cap alteració en el model comercial del municipi. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar  a la Sra. Carmen García Barba, amb DNI 34731222A,  l’ampliació de 
l’activitat del local LCM 145, situat a la plaça Major s/n  l -10, per desenvolupar l’activitat de 
“Cafè - Bar”. Haurà d'abonar la quantitat de 1.957’36 € en concepte de prima addicional i que 
equival a dues mensualitats de la renda mensual vigent, segons s’indica en el contracte en el 
seu article 1. 
  
Segon.-  L’arrendatària estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del 
termini màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a activitats 
classificades. Si per circumstàncies imputables als arrendataris, aquests no obtinguessin la 
llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Tercer.- La present autorització resta condicionada la liquidació de quantes deutes tingui amb 
l’Ajuntament, cosa que, d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 

 
Quart.- Notificar aquest acord a la part interessada, a l’ORGT, i a l’Àrea d’Urbanisme respecte a 
la llicència d’obertura i activitat. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC 

DINAMITZACIÓ I COMUNICACIÓ DEL PLA EDUCATIU ENTORN (PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT) 

 
Atès que en data 10 de juliol de 2009, la Junta de Govern Local va adjudicar provisionalment a 
favor de l’empresa Estratègies per a la Transformació Comunitària SCCL el contracte per a la 
realització del servei de suport tècnic, dinamització i comunicació del Pla Educatiu Entorn 
durant el 2009 pel preu 16.852,50 euros i 2.696,4 euros d’IVA. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es  va  publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 172 de 20.7.09. 
 
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la 
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Atès que en data 28.7.09 l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de 842,63 
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 Contractes del 
Sector Públic, 
 
S’acorda: 

 
Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte  per a la realització del servei 
de suport tècnic, dinamització i comunicació del Pla Educatiu Entorn a favor de l’empresa 
Estratègies per a la Transformació Comunitària SCCL,  aprovada per  Junta de Govern Local 
de 10.7.09_ i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 172 de 20.7.09. 
 
Segon. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris. 
 
Tercer. Notificar a l’adjudicatari del contracte el present acord i citar-lo per a la signatura del 
contracte corresponent. 

 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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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. 
 
5. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIN09001147 
 
Atesa Resolució de l’alcaldia número 309/09, de data 23 de març de 2009, la qual aprovà  la 
delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i l’aprovació de les 
liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista instància i documentació adjunta presentades per Gesprec García Peñalver S.L. referent 
a la sol·licitud de canvi d’activitat del local comercial núm. 147, sito a Carrer dels Infants, s/n,  
de Badia del Vallès. 
 
Vist l'informe emès per l’enginyer municipal referent a l’atorgament de la llicència sol·licitada. 
 
S'acorda: 
 
Primer: Atorgar el canvi d’activitat en el local situat al carrer dels Infants s/n (local 147) de Badia 
del Vallès, per exercir l’activitat de OFICINA INTERMEDIACIO FINANCIERA a favor de  
Gesprec Garcia Peñalver S.L.  
 
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 300 €, 
segons disposa l’annex de tarifes de l’ordenança Fiscal número 15, reguladora de la mateixa.  
 
Tercer: Notificar el present acord a l'interessat. 
 
6. CONVENI CASAL D’ESTIU ADAPTAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BADIA DEL 

VALLÈS I CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de vetllar pel benestar dels infants i les persones amb 
discapacitat així com de promoure que les condicions dels disminuïts puguin acostar-se al 
màxim a les de qualsevol ciutadà 
 
Atès el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària, que estableix que quan es 
produeixin situacions d’alt risc, el serveis socials d’atenció primària han d’atendre, de forma 
immediata i preferent, els menors i les persones discapacitades 
 
Atesa la proposta de conveni de col.laboració de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que té 
per objecte la normalització del casal d’estiu adaptat per a infants que assisteixen a un centre 
d’educació especial de Cerdanyola del Vallès, que es durà a terme a l’escola d’educació 
especial Jeroni de Moragues 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient 
 
S’acorda: 

 
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per 
a la realització del casal d’estiu adaptat 
 
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que comporta 
el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès d’aportar una contraprestació 
econòmica de 262,26 € per torn en concepte de casal i 85 € per torn en concepte de menjador 
per a cada infant inscrit empadronat en el municipi de Badia del Vallès, amb càrrec a la partida 
de despeses 0903.3134.227.09 del pressupost actual corresponent al programa d’assistència a 
disminuïts/des 
 
Tercer.- Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 1.389,04 Euros i que 
forma part d’aquest acord 



 4 

 
Quart. Facultar a la Regidora de Benestar Social senyora Montserrat Jiménez Molina, per la 
signatura d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 
Seguidament, i prèvia declaració d’urgència, s’adopta el següent acord: 
 
7. PRORROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT 

DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Mitjançant acord de la  Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 31 de març de 
2006 va adjudicar el concurs per a la prestació del servei de neteja de dependències i edificis 
municipals, a l’empresa CLECE S.A. 
 
El contracte corresponent es va subscriure amb data 8 de maig de 2006, i la seva clàusula 
tercera preveia una durada inicial de 2 anys prorrogable d’acord amb l’art 198 TRLCAP. 
 
Vist l'acord de Junta de Govern local de 29 de maig de 2009, on es va prorrogar i ampliar el 
contrate fins al 8 d'agost de 2009. 
 
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Acció Territorial pel qual proposa el contracta fins 
al 31 de desembre de 2009. 
 
Atès que l'empresa adjudicatària ha manifestat la seva conformitat amb la pròrroga del 
contracte. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 198 del RD 2/2002 de 16 de juny pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, en relació a la prorroga 
dels contractes administratius de serveis. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Prorrogar fins el 31 de desembre de 2009 el contracte de serveis subscrit amb 
l'empresa CLECE S.A. 
 
Segon. Aprovar autorització i disposició de despesa per un import 260.459,25 euros amb càrrec 
a la partida 0204432722700, corresponents al període del 8 d'agost al 31 de desembre. 
   
Tercer. Notificar als interessats. 
 
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, 
 
 
 
 
 


