
 1 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 21 DE MAIG DE 2010 
 
Badia del Vallès, 21 de maig 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 pel secretari accidental senyor José Manuel Roque Damota, 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 14 de maig 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 
796,28 Euros, de la relació núm. 16/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 136.541,91 Euros,  de la relació núm. 27/2010. 
 
3. AUTORITZACIÓ CESSIÓ CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI DE SOCORRISTES I 

MONITORS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES I TERRESTRES A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Vist el contracte de serveis subscrit amb l’empresa Cooperativa de Monitores Acuaticos 
COMAC SCCL  amb data 17 de juliol de 2009, per a la prestació del servei de socorristes i 
monitors d’activitats aquàtiques i terrestres a les Instal·lacions esportives municipals, que 
va ser adjudicat amb data 10 de juliol de 2009 per la Junta de Govern Local. 
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Vista la sol·licitud presentada per COMAC en relació a la cessió a favor de l’empresa 
COMAC ESPORTS I LLEURE SL (CIF B-65292096)              
 
Atès que s’acompleixen els requisits legals previstos a l’art 209 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Autoritzar la cessió del contracte subscrit amb l’empresa  “Cooperativa de 
Monitores Acuaticos COMAC SCCL”  amb data  17 de juliol de 2009 a favor de “COMAC 
ESPORTS I LLEURE SL (CIF B-65292096) .             
 
Segon. El cessionari, COMAC ESPORTS I LLEURE SL, quedarà subrogat en tots els drets i 
obligacions que correspondrien al cedent . 
 
Tercer. Notificar als interessats. 
 
4. CONTRACTE DEL SERVEI PER PORTAR A TERME EL PROJECTE “DONES I NOVES 

TECNOLOGIES 
 
Vista la proposta del servei d’igualtat en la que s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei formatiu per implementar el projecte “Dones i noves 
tecnologies”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 2.586,2 euros i 413,8 euros 
d’IVA. 
 
Vist l’informe d’intervenció, en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat 
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte. 
 
Vist l’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, i en virtut de la delegació atorgada mitjançant 
Resolució d’Alcaldia 568/09 d’1 de juliol de 2009. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Dur a terme el servei formatiu per portar a terme el projecte “Dones i noves 
tecnologies” pel procediment del contracte menor, amb el contractista “Dones en Xarxa” 
per un import de 2.586,2 euros i 413,8 euros d’IVA 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent  amb càrrec a la partida 0603.2315.22709 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. 
 
5. CANVI TITULARITAT DE LA LLICENCIA AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT DE ESTACIÓ DE 

SERVEI    
 
El Ple de l’ajuntament de Badia en sessió celebrada el 25  d’octubre de 2006 va    resoldre 
l’execució de la sentencia núm. 283/2006 de 27 de març dictada per la Sala de lo 
Contenciós administratiu del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, per la que es 
declara el dret de REPSOL, Comercial de Productos pretroliferos S.A. a ser adjudicaria del 
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concurs convocat per la Corporació municipal  el 30  d’octubre de 2002, relatiu al 
contracte per a la explotació d’un edifici comercial amb estació de servei inclosa, situat a la 
parcel·la A2 de la zona industrial de Badia del Vallès. A la mateixa  sessió plenaria 
l’ajuntament va declarar la nul·litat de d’anterior adjudicació a favor de BCN Auriga. 
 
En registre d’entrada núm. 2807 de data 18/04/2010, l’empresa REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. ha sol·licitat el canvi de titularitat, al seu favor, de la 
llicència ambiental de l’ estació de servei ubicat a Av. Tibidabo s/n, fins ara a nom de BCN 
AURIGA S.L. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2004, va acordar : 
 
“Primer – Atorgar a BCN AURIGA, SL la llicència ambiental per exercir l’activitat de 
ESTACIÓ DE SERVEI ubicat a Av. Tibidabo s/n de Badia del Vallès condicionada al 
compliment dels valors límits d’emissió i les mesures preventives següents, d’acord amb 
l’informe de la ponència Comarcal d’activitats ambientals del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental: 
 
S’ha de donar compliment a tot allò que s’estableix al R.D. 2201/1995 de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova la ITC MI-I-04  “Instalaciones fijas para la distribución al por 
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”. 
S’ha de disposar d’un hidrant a menys de 100m de la instal.lació. 
Pel que fa a prevenció de la salut, s’ha de justificar el compliment de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”, de 9 de març de 1971, de la “Ley 31/199, de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales” i els posteriors Reglaments  sobre llocs i 
equip de treball que les desenvolupen. 
Respecte a les dades de la instal·lació o establiment s’haurà d’aportar la Classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques  (CAAE), (article 60.2 del Decret 136/1999). 
S’ha de completar la informació gràfica expressant l’emplaçament de l’establiment en 
coordenades U.T.M. (article 60.2 del Decret 136/1999). 
S’ha d’incloure en el projecte informació suficient sobre consum d’energia anual (article 
60.4 del Decret 136/1999) 
En el moment d’efectuar l’acta de comprovació es disposarà de la declaració anual de 
residus actualitzada i dels fulls d’acceptació i de seguiment dels residus o bé de justificació 
documental d’estar donats a l’inventari de productors de residus industrials de Catalunya. 
 
Segon – D’acord amb l’informe dels tècnics municipals, s’hauran de complir les següents 
condicions: 
 
Aportar documentació que totes les instal·lacions es troben degudament autoritzades per 
l’organisme oficial competent. (electricitat, compressors, aire condicionat, dipòsit de 
combustible.....) 
Col·locar una arqueta de presa de mostres, avanç a la connexió a la xarxa municipal de 
clavegueram. 
Certificat emès per una entitat d’inspecció i control de l’administració en que els soroll 
emesos per l’activitat, estan dintre els límits permesos en la zona tenint en compta tant 
l’ordenança municipal com la Llei de Protecció contra la contaminació acústica (DOGC 
3675, de 11/07/02) 
Alta en el registre industrial. 
Justificar el compliment del Decret 136/95 de 24 de març de desplegament de la llei 20/91 
de 25/11/91 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
Aportació de projecte de la zona interior de ventes i justificació del compliment de les 
normatives que l’afectin. 
Definició de l’abocament de les aigües residuals i autorització d’abocament i/o connexió 
corresponen. 
La càrrega i descarrega de vehicles haurà de fer-se a d’interior de l’activitat. 
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Tercer – Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de l’activitat i 
de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant certificat del tècnic director del 
projecte i del compliment dels requisits exigibles mitjançant certificat d’una entitat 
col·laboradora de l’administració. 
 
Quart – Sistemes de Control: s’haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter 
mediambiental en el període de posada en marxa de les instal·lacions i l’inici de l’activitat i 
els controls posterior de caràcter periòdic cada quatre anys. 
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada. 
Seran objecte tant de control inicial com dels control periòdics, totes les determinacions 
fixades en la llicència ambiental.” 
 
Els serveis tècnics municipals en data 5 de maig de 2010, van emetre el següent informe: 
 
“Vista la documentació aportada, s’informa favorablement atorgar el canvi de titularitat 
sol·licitada de la llicència ambiental a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS S.A. 
 
Pel que REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PRETROLIFEROS S.A. es subroga a la 
llicència ambiental de l’activitat de ESTACIÓ DE SERVEI ubicat a Av. Tibidabo s/n així com 
les condicions de funcionament . 
 
Proposta de resolució del canvi de titularitat de la llicència ambiental de l’activitat de 
ESTACIÓ DE SERVEI ubicat a l’av. Tibidabo s/n, fins ara a nom de BCN AURIGA S.L. per a 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.” 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. la llicència 
ambiental per exercir l’activitat de ESTACIÓ DE SERVEI A L’AV. Tibidabo, s/n de Badia del 
Vallès condicionada al compliment del valor límit d’emissió i les mesures preventives 
següents: 
 
S’ha de donar compliment a tot allò que s’estableix al R.D. 2201/1995 de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova la ITC MI-I-04 “Instalaciones fijas para la distribución al por 
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”. 
S’ha de disposar d’un hidrant a menys de 100 m de la instal·lació. 
Pel que fa a prevenció de la salut, s’ha de justificar el compliment de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”, de 9 de març de 1971, de la “Ley 31/199, de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales” i els posteriors Reglaments sobre llocs i 
equip de treball que les desenvolupen 
Respecte a les dades de la instal·lació o establiment s’haurà d’aportar la classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques (CAAE), (article 60.2 del Decret 136/1999) 
S’ha de completar la informació gràfica expressant l’emplaçament de l’establiment en 
coordenades U.T.M. (article 60.2 del Decret 136/1999). 
S’ha d’incloure en el projecte informació suficient sobre consum d’energia anual (article 
60.4 del Decret 136/1999). 
En el moment d’efectuar l’acta de comprovació es disposarà de la declaració anual de 
residus actualitzada i dels fulls d’acceptació i de seguiment dels residus o bé de justificació 
documental d’estar donats a l’inventari de productors de residus industrials de Catalunya. 
Per a l’exercici de l’activitat s’ha de justificar que es disposa de les actes de posada en 
servei dels aparell o instal·lacions que ho requereixin. 
 
Segon.- D’acord amb l’informe dels tècnics municipals, s’hauran de complir les següents 
condicions: 
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Aportar documentació que totes les instal·lacions es troben degudament autoritzades per 
l’organisme oficial competent. (electricitat, compressors, aire condicionat, depòsit de 
combustible....) -  Col·locar una arqueta de presa de mostres, avanç a la connexió a la 
xarxa municipal de clavegueram. 
Certificat emès per una entitat d’inspecció i control de l’administració en que els soroll 
emesos per l’activitat, estan dintre els límits permesos en la zona tenint en compta tant 
l’ordenança municipal com la Llei de Protecció contra la contaminació acústica (DOGC 
3675, de 11/07/02). 
Alta en el registre industrial. 
Justificar el compliment del Decret 136/95 de 24 de març de desplegament de la llei 20/91 
de 25/11/91 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
Aportació de projecte de la zona interior de ventes i justificació del compliment de les 
normatives que l’afectin. 
Definició de l’abocament de les aigües residuals i autorització d’abocament i/o connexió 
corresponent. 
La càrrega i descarrega de vehicles haurà de fer-se a d’interior de l’activitat. 
 
Tercer.- condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de l’activitat i 
de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant certificat del tècnic director del 
projecte i del compliment dels requisits exigibles mitjançant certificat d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració. 
 
Quart.- sistemes de Control: s’haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter 
mediambiental en el període de posada en marxa de les instal·lacions i l’inici de l’activitat i 
els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys. 
Aquest controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental col·laboradora de 
l’Administració degudament acreditada. 
Seran objecte tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions 
fixades en la llicència ambiental. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 15 per un 
import de 1800 euros. 
 
Sisè.- Notificar a d’interessat el present acord i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
6. ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI  DE RECOLLIDA I CAPTURA DE GOSSOS I GATS 
 
Vista la proposta del servei de data 28 d’abril , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de prestar el servei de recollida i captura de gossos i gats, per d’inexistència d’ 
un servei propi municipal, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 12.000,00 euros 
 
Atès que amb data 7 de maig de 2010, 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 29 d’abril de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics d’acció Territorial, sobre l’oferta presentada per “Societat 
Protectora d’animals de Mataró” sobre els treballs a realitzar de recollida i captura de 
gossos i gats. 
 
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 recollida i captura de gossos i gats, amb el contractista  
Societat Protectora d’animals de Mataró, per l'import de 12.000 euros  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a  recollida i captura de gossos i gats, per un 
valor de 12.000 euros amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 del pressupost municipal 
vigent 
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
7. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS EDIFICIS ESCOLARS I 

ESPORTIUS DE BADIA DEL VALLÈS   
 
Vista la proposta del servei de data 28 d’abril , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de prestar el servei de prevenció i control de la legionel·losi en els edificis 
escolars i esportius de Badia del Vallès, per donar compliment al decret 352/2004, de 27 
de juliol, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 5.065,00 euros, i 810,40 euros de 
IVA. 
 
Atès que amb data 7 de maig de 2010, 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 3 de maig de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics d’acció Territorial, sobre l’oferta presentada per 
“Sistemas de Gestión Ambiental S.L.” sobre els treballs a realitzar de prevenció i control de 
la legionel·losi en els edificis escolars i esportius de Badia del Vallès . 
  
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 prevenció i control de la legionel·losi en els edificis escolars i 
esportius de Badia del Vallès, amb el contractista  “Sistemas de Gestión Ambiental S.L., 
per l'import de 5.065,00 euros i 810,40 euros d'iva.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a  prevenció i control de la legionel.losi en els 
edificis escolars i esportius de Badia del Vallès, per un valor de 5.065,00 euros  i 810,40 
euros d’IVA amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 del pressupost municipal vigent 
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
8. ADJUDICACIÓ  DEL SERVEI  DE CONTROL DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

I EL TRACTAMENT DE DESRATITZACIÓ DEL CAS URBÀ DE BADIA DEL VALLÈS. 
 
Vista la proposta del servei de data 28 d’abril , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de prestar el servei  de control de plagues dels edificis municipals i el 
tractament de desratització del cas urbà de Badia del Vallès, per tal de gaudir l’execució de 
les mesures sanitàries en el municipi, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 
11.511,03 euros, i 1841,77 euros de IVA. 
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Atès que amb data 7 de maig de 2010, 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 29 d’abril de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l'informe del Serveis Tècnics d’acció Territorial, sobre l’oferta presentada per Gestior 
Quimics S.L. sobre els treballs a realitzar de control de plagues dels edificis municipals i el 
tractament de desratització del cas urbà de Badia del Vallès. 
 
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 control de plagues dels edificis municipals i el tractament 
de desratització del cas urbà de Badia del Vallès. de Badia del Vallès, amb el contractista  
Gestior Quimics S.L., per l'import de 11.511,03 euros i 1.841,77 euros d'iva.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a control de plagues dels edificis municipals i el 
tractament de desratització del cas urbà de Badia del Vallès de Badia del Vallès, per un 
valor de 11.511,03 euros  i 1.841,77 euros d’IVA amb càrrec a la partida 1204 3132 
22709 del pressupost municipal vigent 
 
Tercer. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data 
d’aprovació. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
9. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’INSTAL.LACIÓ PER 

L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS PAVELLONS 
POLIESPORTIUS DEL CEIP MUNYEIRA-SEGUIDILLAS I LA JOTA-SARDANA DE BADIA 
DEL VALLÈS AM CÀRREC AL FEOLS 

 
Atès que en data 30/04/2010, l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment a 
favor de l’empresa Clima Sirius S.A., el contracte de serveis consistents en ”Obres 
d’adequació d’instal.lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons 
poliesportius del Ceip Munyeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès” pel preu 
de 188.000 euros i 30.080 euros d’IVA.  
 
Atès que en data 20 de maig de 2010, l’adjudicatari Clima Sirius S.A., va constituir la 
garantia definitiva per import de 9.400 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 d’obres consistents en 
”Obres d’adequació d’instal.lació per l’estalvi energètic amb energia renovables en els 
pavellons poliesportius del Ceip Munyeira-Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès” 
aprovada per la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2010 i publicada  en el Perfil de 
contractant, per import de 188.000 euros i 30.080 euros d’IVA. 
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Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida  1104/1501-62301 del pressupost 
vigent de despeses. 
 
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris, i, 
autoritzar, en el seu cas la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart. Notificar a Clima Sirius S.A, adjudicatari del contracte, el present acord 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 ”Obres d’adequació d’instal.lació per 
l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del Ceip Munyeira-
Seguidillas i la Jota-Sardana de Badia del Vallès” en el Perfil de contractant i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 

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. 
 
10. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA TECNOLÒGIC I SOCIAL 

PER A L’INTERCOMUNICACIÓ INALÁMBRICA D’EDIFICIS PÚBLICS I ACCÉS DE LA 
CIUTADANIA AMB CÀRREC AL FEOLS 

 
Atès que en data 30 d’abril de 2010, l’òrgan de contractació va adjudicar provisionalment 
a favor de l’empresa ICA Informatica y comunicaciones Avanzadas, S.L., el contracte 
d’obres consistents en “l’implantació d’un sistema tecnològic i social per a l’interconexió 
inalambrica pels edificis públics i l’accés a la ciutadania de serveis via internet a Badia del 
Vallès” pel preu de/d’ 58.994,98 euros i 9439,20 euros d’IVA. 
 
Atès que en data 20 de maig de 2010, l’adjudicatari ICA Informatica y Comunicaciones 
Avanzadas, S.L., va constituir la garantia definitiva per import de 2.949,75 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 d’obres “’d’implantació 
d’un sistema tecnològic i social per a l’interconexió inalambrica pels edificis públics i 
l’accés a la ciutadania de serveis via internet a Badia del Vallès” aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 30 d’abril de 2010 i publicada en el Perfil de contractant, per import 
de 58.994,98 euros i 9.439,20 euros d’IVA. 

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1104 1501 62303 del pressupost 
vigent de despeses. 

 
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris, i 
autoritzar, en el seu cas, la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart. Notificar a ICA Informàtica y comunicaciones Avanzadas, S.L., adjudicatari del 
contracte, el present acord  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 d’obres d’implantació d’un sistema 
tecnològic i social per a d’interconnexió inalambrica pels edificis públics i l’accés a la 
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ciutadania de serveis via internet a Badia del Vallès” en el Perfil de contractant i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

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. 
 
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        El secretari accidental, 
 


