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JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 5 DE JUNY DE 2009  
 
Badia del Vallès, 5 de juny de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i trenta-cinc 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 senyora 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 29 de maig de 
2009. 
 
 
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 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 
1.630,58 €, de la relació núm. 44/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 64.340,82 €,  de la relació núm. 73/2009. 
 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
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  
90,00 €, que corresponen als carnets emesos entre els números 281-289. 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Ciutadana. 
 
4. ANULACIÓ RESOLUCIÓ ACORD TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 71 
 
Vista la instància presentada pe la Sra. M. Carmen Ferrer Cabeceran, amb DNI 73390159 B, 
en data 26 de maig de 2009 i registre d’entrada número 4795, en la seva condició d’arrendatari 
del local comercial núm. 71, situat a l’avinguda Burgos, núm. 4, de Badia del Vallès,  en la qual 
demana deixar sense efecte la resolució d’alcaldia núm. 411/09 de data 27 d’abril de 2009 en el  
que s’aprovava el traspàs del local 71 a favor del senyor Miguel Fernández Moreno per 
renuncia d’aquests. 

 
S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte la resolució d’alcaldia núm. 411/09 de data 27 d’abril de 2009 en 
la que és va aprovar el traspàs del local núm. 71 a favor del senyor Miguel Fernández Moreno 
per instal·lar un “Despatx de Farmàcia”. 

 
Segon.- Anul·lar  tots els documents comptables que s’han generat com a conseqüència del 
tràmit de l’expedient, exceptuant el de la taxa de tramitació d’expedient, abonada en data 
03/04/09, ja que el procediment ha seguit el seu tràmit.  
 
Tercer.- Reconèixer com actual arrendatari del local núm. 71 a l’anterior arrendatària Sr. M. 
Carmen Ferrer Cabeceran amb DNI 73390159 B. 

 
Quart.- Notificar a les parts interessades, a l’Àrea d’Economia, a l’Acció territorial  i a  l’ORGT. 
 
 
5. ADJUDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES REHABILITACIO 

PISTA POLIESPORTIVA CEIP LAS SEGUIDILLAS I CEIP MUÑEIRA 
 
Vista la proposta del servei de data 28 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
ajuntament de contractar el servei de direcció facultativa de les obres de “projecte de 
Rehabilitació de la pista poliesportiva del CEIP Las Seguidillas i La Muñeira, situat a l’av. Via de 
la Plata s/n de Badia del Vallès”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 3822,23 euros, i 
611,56 euros de IVA. 
 
Atès que amb data 28 de maig de 2009, 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 2 de juny de 2009, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir 
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
S’acorda: 
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Primer.-  Dur a terme el servei de direcció facultativa de les obres de “Rehabilitació de la pista 
poliesportiva del CEIP Las Seguidilla i la Muñeira, situat a l’av. Vía de la Plata, s/n de Badia del 
Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el Sr. Xavier Mateu Palau de 
Tectum enginerting, S.L. , per l'import de 4433,79 euros (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de direcció facultativa amb 
càrrec a la partida 02/04/4321/63206 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau 
 
Quart.- Notificar els anteriors acords a l’adjudicatari. 
 
 
6. ADJUDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES ADEQUACIÓ DE 

SOLAR PER APARCAMENT PER APARCAMENT DESCOBERT AL CARRER 
SARAGOSSA DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Vista la proposta del servei de data 28 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de direcció facultativa de les obres “d’Adeqüació del solar 
per aparcament en superficie situat al carrer Saragossa s/n de Badia del Vallès” el preu del 
qual ascendeix a la quantitat de 5907,60 euros, i 945,22 euros de IVA 
 
Atès que amb data 28 de maig de 2009, es va emetre informe d’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 2 de juny de 2009 , es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert 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 direcció facultativa de les obres d’adeqüació del solar per 
aparcament en superfície situat al carrer Saragossa s/n. de Badia del Vallès”, mitjançant el 
procediment de contracte menor, amb JARDI + BRAVO arquitectes, S.L.P.,  per l'import de 
6.852,82 euros (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de direcció facultativa a la 
partida 0204 4321 61103 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
7. ADJUDICACIÓ DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES REMODELACIÓ DEL 

CAMP DE FUTBOL DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del servei de data 28 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei  de direcció facultativa  per les obres de “remodelació del 
camp de futbol situat a l’avinguda Tibidabo s/n de Badia del Vallès” el preu del qual ascendeix a 
la quantitat de 12.300,00 euros i 1968,00 euros de IVA  
 
Atès que en data 28 de maig de 2009, 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 
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celebració del contracte. 
 
Atès que amb data 2 de juny de 2009, es va emetre informe de la 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 direcció facultativa de les obres de “ Remodelació del camp de 
futbol situat a l’avinguda Tibidabo s/núm.”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb 
Àngel Biurrun Herrera Arquitectes Associats S.L., per un import de 14.268 euros (IVA inclòs) 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la direcció facultativa amb càrrec a la partida 
02/04/4321/61102 del vigent pressupost. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
firma de la resolució. 
 
Seguidament, i prèvia declaració d’urgència, s’adopta els acords següents: 
 
 
8. INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 

CONSISTENTS EN LA REFORMA DE LA COBERTA DEL MERCAT MUNICIPAL  
 
Vista la proposta del servei  d’acció territorial de data 13 de maig de 2009,  per la que es posa 
de manifest la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en la la reforma 
de la coberta del mercat municipal per millorar el sistema de ventilació i adequació de la 
coberta. 
 
Vista la memòria valorada i documentació annexa de les obres de la coberta del mercat 
municipal, redactada pels serveis tècnics del departament d'Urbanisme, aprovada en data 17 
d'octubre de 2008, per la Junta de Govern Local, amb un pressupost que ascendeix a 
78.956,27 euros, i s'ha efectuat el replantejament d'obra. 
 
El preu del contracte ascendeix a la quantia de 68.065,75 euros i 10.890,52 euros d'IVA, i 
s'imputarà a la partida 0204 4324 60103 del Pressupost vigent. 
 
Atès l’ informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 
Atès que en data 27/05/09 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 perquè l'import del contracte referenciat ascendeix a 
68.065,75 euros i 10.890,52 euros d'IVA, i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinàris 
del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros. 
 
Ara bé, tenint en compte la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 309/09 de 23 de 
març de 2009, la competència ha estat delegada 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: 
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Primer. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte d’obres consistents en la reforma de la 
coberta del mercat municipal per millorar el sistema de ventilació i adequació de la coberta. 

 
Segon. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de 
prescripcions tècniques si s’escau, que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
 
Tercer. Efectuar la retenció del crèdit corresponent que acrediti l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest contracte. 
 
 
9. INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 

CONSISTENTS EN LA REMODELACIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la proposta del servei  d’acció territorial de data 13 de maig de 2009,  per la que es posa 
de manifest la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en la la 
remodelació de l'enllumenat del mercat municipal per trobar-se en una situació deficient i 
obsoleta. 
 
Vista la memòria valorada i documentació annexa de les obres de la remodelació de 
l'enllumenat del mercat municipal, redactada pels serveis tècnics del departament d'Urbanisme, 
aprovada en data 10 de desembre de 2008, per resolució d'Alcaldia, amb un pressupost que 
ascendeix a 58.379,75 euros, i s'ha efectuat el replantejament d'obra. 
 
El preu del contracte ascendeix a la quantia de 50.327,37 euros i 8.052,38 euros d'IVA, i 
s'imputarà a la partida 0204 6221 62200 del Pressupost vigent. 
 
Atès l’ informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 
Atès que en data 27/05/09 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 perque l'import del contracte referenciat ascendeix a 
50.327,37 euros i 8.052,38 euros d'IVA, i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinàris 
del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros. 
Ara bé, tenint en compte la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 309/09 de 23 de 
març de 2009, la competència ha estat delegada 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 remodelació 
de l'enllumenat del mercat municipal per trobar-se en una situació deficient i obsoleta. 

 
Segon. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de 
prescripcions tècniques si s’escau, que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació. 
 
Tercer. Efectuar la retenció del crèdit corresponent que acrediti l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest contracte. 
 
 
10. ADJUDICACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT DE LES OBRES REHABILITACIÓ 

PISTA POLIESPORTIVA CEIP LAS SEGUIDILLAS I CEIP MUÑEIRA 
 
Vista la proposta del servei de data 25 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
ajuntament de contractar el servei d’un cordinador/a de seguretat per les obres del “projecte de 
Rehabilitació de la pista poliesportiva del CEIP Las Seguidillas i La Muñeira, situat a l’av. Via de 
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la Plata s/n de Badia del Vallès”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 802,67 euros, i 
127,43 euros de IVA. 
 
Atès que amb data 25 de maig de 2009, 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 25 de maig de 2009, es va emetre informe de Secretaria sobre la legislación 
aplicable i el procediment a seguir 
 
De conformitat amb l’establert 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 coordinador/a de seguretat i salut de les obres de 
“Rehabilitació de la pista poliesportiva del CEIP Las Seguidilla i la Muñeira, situat a l’av. Vía de 
la Plata, s/n de Badia del Vallès, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista Joaquim Peñarrubia i Amat ,amb núm de col·legiat 5332, per l'import de 902,29 
euros (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en matèria de 
seguretat i salut amb càrrec a la partida 02/04/4321/63206 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau 
 
Quart.- Notificar els anteriors acords a l’adjudicatari. 
 
11. ADJUDICACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT DE LES OBRES ADEQUACIÓ DE 

SOLAR PER APARCAMENT DE SOLAR PER APARCAMENT DESCOBERT AL CARRER 
SARAGOSSA DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Vista la proposta del servei de data 25 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres del “projecte 
d’Adeqüació del solar per aparcament en superfície situat al carrer Saragossa s/núm. de Badia 
del Vallès” el preu del qual ascendeix a la quantitat de 1.713,19 euros, i 274,11 euros de IVA 
 
Atès que amb data 25 de maig de 2009, es va emetre informe d’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 25 de maig de 2009 , es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert 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 coordinador/a de seguretat i salut de les obres d’adeqüació 
del solar per aparcament en superfície situat al carrer Saragossa s/n. de Badia del Vallès”, 
mitjançant el procediment de contracte menor, amb el contractista  Joaquim Peñarrubia i Amat 
,amb núm de col·legiat 5332, per l'import de 1.897,96 (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en matèria de 
seguretat i salud am carrec a la partida 0204 4321 61103 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 



 7 

 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
 
12. ADJUDICACIÓ DE COORDINADOR DE SEGURETAT DE LES OBRES REMODELACIÓ 

DEL CAMP DE FUTBOL DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la proposta del servei de data 25 de maig de 2009, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei d’un coordinador/a de seguretat per les obres del “projecte 
de remodelació del camp de futbol situat a l’avinguda Tibidabo, s/n de Badia del Vallès” el preu 
del qual ascendeix a la quantitat de 3.567,00 euros, i 570,72 euros de IVA 
 
Atès que amb data 25 de maig de 2009, es va emetre informe d’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 25 de maig de 2009 , es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert 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 coordinador/a de seguretat i salut de les obres de 
“remodelació del camp de futbol situat a l’avinguda Tibidabo, s/n”, mitjançant el procediment de 
contracte menor, amb el contractista  Ricard Calatayud Valdés, amb núm de col·legiat 7676, 
per l'import de 4.060,00 (IVA. Inclòs)   
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de coordinació en matèria de 
seguretat i salut amb càrrec a la partida 02/04/4321/61102. 
 
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa        La secretària, 
 
 


