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JUNTA DE GOVERN LOCAL 4/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 5 DE FEBRER DE 2010 
 
Badia del Vallès, 5 de febrer de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son 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 secretaria 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 29 de gener 
de 2010. 
 
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 
237.146,30 €, de la relació núm. 2/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 35.762,44 €,  de la relació núm. 2/2010. 
 
3. CESSIÓ PER JUBILACIÓ PARADES 72-73-74 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la senyora Isabel Cegarra Martínez en data 28 de gener de 
2010 i registre d’entrada núm. 583, en la qual demana autorització per cedir les parades 
núm. 72-73-74 destinada a l’activitat de Queviures, per la seva jubilació, a favor del seu fill  
Francisco Javier Torrecillas Cegarra, amb DNI 52159378 R i per continuar amb la mateixa 
activitat. 
 

Vist la documentació presentada per la Sra. Isabel Cegarra Martínez a instàncies d’aquest 
departament. 
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Vist l’informe per part del responsable del mercat. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la cessió de les parades núm. 72-73-74 a favor del senyor Francisco Javier 
Torrecillas Cegarra, amb DNI 52159378 R, per tal de seguir amb la mateixa activitat, amb 
efectes del 01/02/2010.  
 
Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 1.056’28 € 
en concepte de cessió de la concessió segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è) apartat 
8. 
 
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui 
tenir contrets amb l’Ajuntament i al ingrés de les quantitats esmentades, cosa que 
d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. Així mateix estaran obligats a 
l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini màxim de dos mesos per 
activitats innòcues. Si por circumstàncies imputables als concessionaris, aquests no 
obtinguéssim la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena. 
 
Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Acció Territorial respecte a 
la llicència d’activitat i a l’ORGT.  
 
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE  REFORMA 

INTEGRAL D'URBANITZACIÓ DEL CARRER ALGARVE DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vist el contracte d’obres de l’execució de les obres: reforma integral d'urbanització del 
carrer Algarve de Badia del Vallès, adjudicat definitivament a l’empresa COIR, Catalana 
d'obres i regs, S.A.  per acord de Junta de Govern Local celebrada el dia 18 de desembre 
de 2009. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma integral d'urbanització del carrer 
Algarve de Badia del Vallès , presentat per l’empresa adjudicatària,  COIR, Catalana d'obres 
i regs, S.A. 
 
Vist l'informe del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
  
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 
7.2 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de la Bases de Règim Local, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: de reforma integral d'urbanització del 
carrer Algarve de Badia del Vallès, redactat per l’empresa COIR, Catalana d'obres i regs, 
S.A., adjudicatària de les obres. 
 
Segon. Notificar l'anterior acord al coordinador de seguretat i a la direcció facultativa de les 
obres, i a l’empresa adjudicatària. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
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5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SECRETARIA D’HABITATGE I 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS PER A LA NORMALITZACIÓ DEL PARC 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

 
Vista la proposta de Conveni a signar entre la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de Badia del 
Vallès, que s’adjunta. 
 
Atesa la finalitat de que es puguin  definir uns valors reals dels immobles del municipi, i 
que per altra banda es pugui donar sortida al part d’habitatges desocupats, mitjançant 
l’autorització de lloguer. 
 
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 serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar i subscriure  el conveni de col·laboració entre  la Secretaria d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de 
Badia del Vallès, per a la normalització del part d’habitatges de protecció oficial de Badia 
del Vallès. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i notificar als  
interessats. 
 
6. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT ALS 

PROGRAMES D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT I ESPORTS A BADIA DEL 
VALLÈS 

 
 Atès que per Junta de Govern Local de  20 de novembre de 2009 es va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques 
per a l’adjudicació del contracte de serveis de suport als programes d’infància, 
adolescència i joventut i esports a Badia del Vallès, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i així mateix es va 
procedir a aprovar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. 
 
Vist l’anunci de licitació publicat al BOP núm. 283 de 26.11.09, i posteriorment esmenat al 
BOP num 306 (annex I) de 23.12.09. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient 
(una única proposició). 
 

Atès que en data 1 de febrer de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, 
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació 
a favor de la Fundació Pere Tarrés, 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: 
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Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de serveis de 
suport als programes d’infància, adolescència i joventut i esports a Badia del Vallès a 
l’empresa la Fundació Pere Tarrés , pel preu de 124.307,41 euros i 0 euros corresponents 
a l’Impost del Valor Afegit i d’acord amb les consideracions següents: La Fundació Pere 
Tarrés exempta d’IVA. 
 
Segon. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no hagin resultat 
adjudicataris, si s’escau. 
 
Tercer. Aprovar autorització i disposició de despesa per import de 124.307,41 euros amb 
carrèc a les partides corresponents del pressupost de despeses (promoció de l'esport: 
0503.3411.22709 : 21.380,88€; Promoció a l'infància: 0903. 2317. 22709 : 
102.926,53€ 
  
Quart. Notificar i requerir a la Fundació Pere Tarrés, 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 , justificació d’estar exempta d’IVA, i 
qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com 
constituir la garantia definitiva.  
 
Cinquè. 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’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa         La secretària,  
 
 


