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JUNTA DE GOVERN LOCAL 37/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 13 de novembre 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 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 6 de novembre 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'anul·lació de l'autorització de despeses (fase A) per un import de -30.013,00 
€, de la relació núm. 3/2009. 
 
Segon. Aprovar l'autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
23.739,74 €, de la relació núm. 60/2009. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 258.596,98 €,  de la relació núm. 112/2009. 
 
3. CANVI DE NOM COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL CAMP 

DE FUTBOL SITUAT A L’AV. TIBIDABO, s/n 
 
Vist que s’ha adjudicat a Ricard Calatayud Valdés dur a terme el servei de coordinador de 
seguretat i salut de les obres “Remodelació del camp de futbol situat a l’av. Tibidabo, s/n” 
 
Vista la sol·licitud presentada per Ricard Calatayud Valdes on demana el canvi de nom de 
Gestió d’obres i projectes Erreceve S.L. 
 
Vista la documentació aportada pel Sr. Ricard Calatayud Valdes. 
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S’acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement del vanvi de nom de Rocard Calatayud Valdes a Gestió d’obres i 
projectes Erreceve, Sl.l 
 
Segon. Tota la documentació i successius documents es facin amb el nom de Gestió d’obres i 
projectes Erreceve, S.L. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat i serveis econòmics municipals. 
 
4. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT DE 

LES OBRES PER A LA REFORMA INTEGRAL D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
ALGARVE 

 
Atès que per Acord de Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2009 es va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents 
en la Reforma Integral d’urbanització del carrer Algarve, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, i  es va procedir a autoritzar la despesa corresponent. 
 
Atès que en data 6 d'agost de 2009 es va constituir la Mesa de contractació per a la qualificació 
documental de les sol·licituds de participació, i una vegada comprovada la personalitat i 
solvència dels sol·licitants i aplicats els criteris objectius de solvència, es va proposar la 
selecció dels qui varen passar a la següent fase, i als qui es va convidar a participar i a 
presentar les seves ofertes. 
 
Vist que durant el plac de 15 dies des de la data de l’enviament de la invitació, es varen 
presentar les ofertes que constant en l’expedient. 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2009 es va constituir la Mesa de contractació a la vista de 
les ofertes presentades i un cop negociats els aspectes i vist l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals es realitza proposta d’adjudicació a favor de COIR, CATALANA D’OBRES I 
REGS, S.A., per un valor total de 275.000 euros i 44.000 eruos d’IVA., 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. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de 
les obres de Reforma integral d’urbanització del carrer Algarve mitjançant procediment negociat 
amb publicitat a l’empresa COIR, CATALANA D’OBRES I REGS, S.A., per un valor total de 
275.000 euros i 44.000 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 COIR, CATALANA D’OBRES I REGS, S.A., 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 de 13.750,00 euros, que 
correspondrà al 5% del import d’adjudicació tal i com preveu la clàusula dissetena del Plec que 
regeix el present concurs. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona  i en el Perfil de Contractant. 
 
5. AMPLIACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT ALS PROGRAMES 

D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT A BADIA DEL VALLÈS. 
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La  Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió celebrada el 20 de juliol de 2007 va aprovar 
l’adjudicació del Servei de suport als programes d’infància, adolescència i Joventut a Badia del 
Vallès, a l’Associació d’Educadors socials en el Vallès Oriental (AESVO), amb una durada 
inicial d’un any. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 19.12.08, es va acordar prorrogar per un any 
(fins a l’1 d’agost de 2009) el contracte de serveis esmentat subscrit amb AESVO. 
 
La Junta de Govern de 17 de juliol de 2009 va acordar prorrogar el contracte esmentat fins al 
31 de desembre de 2009. 
 
Vista la necessitat d’ampliar el servei incorporant-hi una figura més de suport general als 
programes d’infància, adolescència i joventut. 
 
Vist l’informe del tècnic responsable del servei, al qual es justifica la necessitat de la ampliació i 
que aquesta no constitueix una alteració substancial dels fins i característiques bàsiques del 
projecte inicial. 
 
Atès també que en  el mateix informe del responsable del servei s’explica que l’ampliació es va 
implementar el dia 1 de gener de 2009 i serà efectiva fins a 31 de juliol de 2009. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària compleix els requisits exigits pel Plec de clàusules 
administratives reguladores del procediment per assumir la gestió d’aquest mòdul 
complementari esmentat i que ha acceptat assumir l’ampliació del servei. 
 
S'acorda: 
 
Primer: Modificar, el contracte del Servei de suport als programes d’infància, adolescència i 
Joventut a Badia del Vallès, adjudicat amb data 20 de juliol de 2007 a l’empresa l’Associació 
d’Educadors socials del Vallès Oriental (AESVO), ampliant el mateix mitjançant la incorporació 
d’una figura més de suport general als programes d’infància, adolescència i Joventut.  
Segon: Aquesta ampliació tindrà efectes des de l’1 de gener de 2009 i finalitzarà el  31 de juliol 
de 2009, data prevista de finalització del contracte. 
Tercer: Aprovar l’AD. corresponent per valor de 27.705 euros amb càrrec de la partida 
0903.31314.22709.  
Quart:  Comunicar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària, instant-la a dipositar la 
garantia definitiva complementaria per import de 1008,2 euros, i a la formalització de la 
corresponent addenda del contracte subscrit amb data 1 d’agost de 2007. 
 
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-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa         La secretària,  
 


