JUNTA DE GOVERN LOCAL 7/2009
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 6 DE MARÇ DE 2009
Badia del Vallès, 6 de març de 2009
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i quaranta-cinc 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
Enrique Sánchez Moral
David Sanuy Sales
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, 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 di 27 de febrer 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.
Vist l'acord de delegació d'atribucions núm. 752/07 de 26 de juny de 2007.
S'acprda:
Únic. Aprovar l’autorització i el compromís de depeses (fase AD i D), per un import de
60.948,25 € de la relació núm. 26/09.
3. PRÒRROGA CONTRACTE TALLERS DE CATALUNYA
Vist el contracte suscrit el 1 de febrer de 2007 amb Fundació Tallers Catalunya per a la
prestació del serve4i del manteniment de la jardinería municipal de Badia del Vallès.
Vistos els plecs de clausules administratives i tècniques del mateix contracte.
Vist que el preu de contracte el 1 de febrer de 2007 es de 161.500 euros.
Vist la esmena realitzada per la secretaria , de la clàusula 2 en la que diu “Diligència per fer
constar que la clàusula SEGONA, on diu...”no es revisaran els preus sota cap concepte”, ha de
dir el següent: “El preu del contracte s’actualitzarà d’acord amb l’IGPC interanual” En dono fe,
La secretària, “ i per tant es procedent la revisió de preus.
Vist que a l’exercici 2008 a aquest preu de 161.500 se li va aplicar l’IPC del 4,2 % , per tant el
preu de contracte sera de 168.283 euros.
Vist que l’empresa Fundació Tallers Catalunya ha sol.licitat la prórroga de contracte.
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Vist que l’IPC de 2008 es de l’1,4 %, sobre aquest preu ( 168.283,00 euros) s’aplica l’IPC,
S’acorda:
Primer- Prorrogar el contracte subscrit amb la empresa Fundació Privada Tallers de Catalunya
amb efectes de l’1 de febrer de 2007, per un periode de dos anys, fins al límit màxim de durada
del contracte ( 1 de febrer de 2011)
Segon.- Aprovar la revisió de preus amb l’IPC de l’1,4 %
Tercer: Aprovar la autorització i el compromís de despesa por import de 170.638,92 euros amb
carrec a la partida 0704 / 4323/ 227.00.
4. CONVENI PER A LA GESTIÓ DE RÀDIOBADIA.NET
Vist que la regidoria de Participació Ciutadana i Convivència vol recolçar el projecte
Radiobadia.net impulsat per un grup de joves del municipi l’any 2006.
Atesa la voluntat de la Fundació Privada d’Entitats Culturals de Badia del Vallès-FEC i de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per promoure diferents eines de comunicació i d’informació
que ofereixen més possibilitats a la ciutadania.
S’acorda:
Primer: Subscriure un conveni de col.laboració amb la Fundació Privada d’Entitats Culturals de
Badia del Vallès-FEC, per a la gestió de Radiobadia.net amb l’objectiu de promoure i dinamitzar
aquest mitjà com a eina de comunicació i d’informació que promogui i faciliti que les entitats i la
ciutadania en general l’utilitzin com a plataforma de comunicació per mantenir informada la
ciutadania i fomentar el treball en xarxa entre les entitats.
Segon: Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col.laboració entre la
Fundació Privada d’Entitats Culturals de Badia (FEC) i l’Ajuntament de Bdia del Vallès, a fi
d’establir les línies bàsiques d’actuació i d’iniciar una primera línia de treball en aquest projecte.
Tercer: Notificar l’adopció d’aquest acord a la Fundació Privada d’Entitats Culturals de Badia
del Vallès-FEC.
5. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC
INTERURBÀ D’1 ZONA 5A REMESA
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
150,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 219, 221-223, 225 fins al 235 .
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Ciutadana.
Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’adopta el següent acord,
en el qual s’absté la tinent d’alcalde segona, senyora Eva Menor Cantador.

2

6. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SOCORRISTES I
MONITORS D´ACTIVITATS AQUÀTIQUES I TERRESTRES DE LES IEM
La Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 20 de febrer de 2009 va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del servei consistent en
socorristes i monitors d´activitats aquàtiques i terrestres a les instal·lacions esportives
municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i es va procedir a autoritzar la
despesa corresponent.
Tenint en compte els aspectes de negociació amb les diferents empreses, es realitza la
proposta d’adjudicació a favor de C.O.M.A.C., examinada la documentació que l’acompanya i
d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 135.3 i la Disposició
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Vist l´informe tècnic de valoració de les propostes presentades.
S'acorda:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització del servei de/d’ socorristes i
monitors d´activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals,
mitjançant procediment negociat sense publicitat a l’empresa C.O.M.A.C. pel preu de 48738,54
euros i 3411,70 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit, de conformitat amb l´informe
tècnic de valoració.
Segon: Notificar l´adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
Tercer: Notificar i requerir a C.O.M.A.C., adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti,
dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de 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.
Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l'Alcalde declara la sessió
acabada quan son les dotze hores.
Vist i plau
L’alcalde
La secretària
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