JUNTA DE GOVERN LOCAL 36/2009
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2009
Badia del Vallès, 6 de novembre 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’alcaldessa senyora Eva
Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan A. Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
David Sanuy Sales
Montserrat Carbonell Rosell
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 dia 30 d’octubre de
2009.
2. APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE LA UAB I L’AJUNTAMENT PER A LA
COL·LABORACIÓ DOCENT, SOCIAL I CULTURAL
Vista la proposta de Conveni per a la col·laboració docent, social i cultural, per signar entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Atès l’interès de l’ajuntament per l’educació superior dels seus ciutadans, una part dels quals
estudien en la Universitat Autonoma i amb la finalitat de fomentar la creació d’empreses de
base tecnològica per part dels nostres ciutadans i la UAB.
De conformitat amb el que disposen els arts 4.1 d) 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en relació als deures de cooperació i assistència activa entre totes les administracions
públiques; i els arts 10 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local ,
i l’art 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que estableixen la possibilitat que els deures de
col·laboració i cooperació recíproca entre administracions públiques s’instrumentin a traves de
convenis interadministratius, així com els arts 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i
serves de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar i subscriure el conveni marc entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la col·laboració docent, social i cultural.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.
3. 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.
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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
8.499,70 €, de la relació núm. 59/2009.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 69.072,60 €, de la relació núm. 111/2009.
4. APROVACIÓ DEFINITIVA OBRES DE REFORMA DE LA COBERTA DEL MERCAT.
Atès que en data 25 de setembre de 2009 la _Junta de Govern Local va adjudicar
provisionalment a favor de l’empresa INTEANGO S.L. el contracte de serveis consistents en
“Reforma en la coberta del mercat municipal pel preu de 65.287,56 euros i 10.446,01 euros
d’IVA.
Atès que en data 28 de setembre de 2009 l’adjudicació provisional es va notificar a tots els
candidats i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de la provincia de Barcelona nº
244 de data 12 d’octubre de 2009 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari el 25 de setembre de 2009, 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 8 d’octubre de 2009, l’adjudicatari Inteango S.L., va constituir la garantia
definitiva per import de 3264,38 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, 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 del servei de “Reforma de la
coberta del mercat municipal” aprovada per Junta de Govern Local de data 25 de setembre de
2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona nº 244 de data 12 d’octubre
de 2009 i en el Perfil de contractant.
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 0204 6221 62200 del pressupost vigent de
despeses.
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris en el seu
cas.
Quart. Notificar a INTEANGO S.L adjudicatari del contracte, el present acort i citar-lo per a la
signatura del contracte en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
notificació.
Cinquè. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte serveis consistents en “Reforma en la
coberta del mercat municipal en el Perfil de contractant [i publicar anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del
present acord.
Sisé. 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.
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5. APROVACIÓ DEFINITIVA 1ª FASE REMODELACIÓ ENLLUMENAT DEL MERCAT
MUNICIPAL
Atès que en data Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2009 va adjudicar
provisionalment a favor de l’empresa SERVEIS I CONSTRUCCIONES DE CASTELLBISBAL
S.A., (SICCSA)el contracte de serveis consistents en “1ª Fase de la remodelació de
l’enllumenat del mercat municipal pel preu de 45.838,17 euros i 7.334,11 euros d’IVA.
Atès que en data 2 d’octubre de 2009 l’adjudicació provisional es va notificar a tots els
candidats i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de la provincia de Barcelona nº
244 de data 12 d’octubre de 2009 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari el 2 d’octubre de 2009, 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 23 d’octubre de 2009, l’adjudicatari Serveis i construccions de Castellbisbal
S.A., va constituir la garantia definitiva per import de 2.291,90 euros i va presentar els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, 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 del servei de “1ª Fase de
remodelació de l’enllumenat del mercat municipal” aprovada per Junta de Govern Local de
data 2 d’octubre de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona nº 244
de data 12 d’octubre de 2009 i en el Perfil de contractant.
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 0204 6221 62200 del pressupost vigent de
despeses.
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris en el seu
cas, i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada.
Quart. Notificar a Serveis i Construccions de Castellbisbal S.A. (SICCSA), adjudicatari del
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte en el termini màxim de
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació.
Cinquè. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte serveis consistents en “1ª Fase de la
remodelació de l’enllumenat del mercat municipal en el Perfil de contractant [i publicar anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar
des de la data del present acord.
Sisè. 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.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió
acabada quan son les dotze hores.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària,
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