JUNTA DE GOVERN LOCAL 15/2010
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 D’ABRIL DE 2010
Badia del Vallès, 30 d’abril 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 secretària senyora Carme Coll Gaudens, 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 23 d’abril 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
5.815,08 Euros, de la relació núm. 13/2010.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 200.593,97 Euros, de la relació núm. 21/2010.
3. BASES AJUTS I BONIFICACIONS PER A INFANTS I ADOLESCENTS
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per tal de prevenir l’exclusió social i aconseguir un desenvolupament
integral dels menors.
Atès que per tal d’aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament articula un seguit d’ajuts per
prevenir l’exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i
una alimentació adequada, afavorint la participació en les activitats del municipi a aquells
infants amb una situació socio familiar precària.
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Atès els projectes d’actuació:
-

Ajuts de menjador escolar
Ajuts escolars
Bonificacions Casal d’Estiu

que s’adjunten i formen part de la present proposta, que es configuren per tal de donar
resposta a l’objectiu de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer. Aprovar els projectes que s’adjunten i que es configuren com les bases reguladores
de la convocatòria per a la concessió dels ajuts per a menjador escolar, ajuts escolars i
bonificacions Casal d’estiu, d’acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la
convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licitud d’ajuts de menjador escolar, ajuts escolars i bonificacions
per assistir al Casal d’Estiu, establint el següent calendari:
-

del 17 de maig al 4 de juny ambdós inclosos

que es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació
requerida. S’haurà de complimentar una sol·licitud per a cada tipus d’ajut i/o activitat per
cada infant o jove, però la documentació a presentar serà única, és a dir, per nucli familiar
per a totes les demandes que es facin.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit dels ajuts de menjador
escolar per import de 43.092,08 € a càrrec de la partida 0803.23.16.48001, pel període
de setembre a desembre 2010, restant pendent d’autorització l’import corresponent a
l’exercici del 2011, i el document comptable d’autorització de crèdit dels ajuts escolars per
import de 30.000 € a càrrec de la partida 0803.2316.48100 que s’adjunten i formen part
d’aquesta proposta.
Quart.- Els ajuts de menjador escolar queden subjectes a la posterior aprovació del barem
per a la concessió d’ajuts individuals per a menjador per al curs 2010-2011 per part del
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a altres
mitjans adients, i notificar als CEIP, als IES i a les AMPA, al Servei d’Infància i a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
4. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS SOCIALS DE BADIA DEL
VALLÈS
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promocionar l’envelliment actiu de la gent gran del
municipi, per afavorir el manteniment de l’autonomia en aquesta etapa de la vida.
Atès que l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès desenvolupa des de fa 12
anys l’activitat de gimnàstica passiva dirigida al col·lectiu de gent gran de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris Socials de
Badia per a la realització de l’activitat de gimnàstica passiva, per al col·lectiu de gent gran
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de Badia del Vallès, amb l’objectiu de promocionar activitats d’envelliment actiu amb
caràcter preventiu.
Segon.- Aprovar el text adjunt corresponent a l’esmentat conveni de col·laboració que
comporta el compromís per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’aportar una
contraprestació econòmica a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del Vallès de
5.100,00 Euros (Cinc mil cent Euros), amb càrrec a la partida de despeses 0803.
2319.48902 del pressupost actual.
Tercer.- Aprovar el document comptable que s’adjunta per import total de 5.100 Euros
(Cinc mil cent Euros) i que forma part d’aquest acord.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Voluntaris Socials de Badia del
Vallès

5. CONVENI AMB EL CENTRE DE DIA BADIA DEL VALLÈS - MUTUAM
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de promocionar l’envelliment actiu de la gent gran del
municipi i promoure l’autonomia personal de les persones grans amb dependències
Atès que el Centre de Dia Badia del Vallès – Mutuam és un servei d’acolliment diürn que
pretèn facilitar un entorn compensatori a la llar i desenvolupa activitats per afavorir la
recuperació i l’autonomia personal i social de les persones amb dependències.
Atès l’informe tècnic i la porposta de conveni que s’adjunten a aquest expedient.
S’acorda:
Primer.- Subscriure un conveni de col·laboració amb el Centre de Dia Badia del Vallès del
Vallès-Mutuam per tal de facilitar l’accés a la piscina del poliesportiu municipal on
desenvoluparan l’activitat Hidroteràpia per a un grup d’usuaris del Centre de Dia.
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord al Centre de Dia de Badia del Vallès – Mutuam.
6. 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.
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 6 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un
import total de 140,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 356-369.
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Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural

7. BAIXA CAMBRA FRIGORÍFICA NUM. 2 DEL MERCAT MUNICIPAL
Atès l’instancia presentada pel Sr. Juan Carlos Torrecillas Cegarra, amb DNI 43507741-K,
com a concessionari de les parades del mercat 160-161 destinades a l’activitat de
Xarcuteria, en data 25 de març de 2010 i registre d’entrada núm. 2200 sol·licita baixa de
la cambra frigorífica num. 2 i a partir del 31 de març de 2010.
Vist l'informe per part del responsable del mercat.
S’acorda:
Primer. Donar de baixa la cambra frigorífica de xarcuteria num. 2 a nom del Sr. Juan Carlos
Torrecillas Cegarra i amb efectes des de el 31 de març de 2010
Segon. Condicionar el present acord a la liquidació del deutes que tingui concrets amb
l’Ajuntament.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, al responsable del mercat i a
l’ORGT.
8. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT AIIIN07001044
Vist l’expedient pel canvi de nom per a l’obertura d’establiment i exercici d’activitat
sol·licitat per Vanessa Real Garcia, amb DNI núm. 46806117-J, per dur a terme l’activitat
de “Bar”, al local comercial situat a l’av. de Burgos, núm. 38, local núm. 44 de Badia del
Vallès.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals.
S’acorda:
Primer. Concedir llicència d’activitat i obertura d’establiment a Vanessa Real García, amb
DNI núm. 46806117-J, per dur a terme l’activitat de “BAR”, expedient núm.
AIIIN07001044 al local comercial núm. 44, situat a l’av. de Burgos, núm. 38 de Badia del
Vallès.
Segon . Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per a la llicència d’obertura
d’establiment, segons Ordenança fiscal núm. 15, art. 7è per un import de 1009,00 euros.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i a l’àrea d’economia de l’ajuntament.
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA
TECNOLÒGIC I SOCIAL PER A L’INTERCONENEXIÓ INALAMBRICA PER EDIFICIS
PÚBLICS I ACCÉS CIUTADÀ A SERVEIS VIA INTERNET A BADIA DEL VALLÈS, AMB
CÀRREC AL FEOSL
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2010, on es va aprovar
inicialment el projecte d’implantació d’un sistema tecnològic i social per a l’interconenexió
inalambrica per edificis públics i accés ciutadà a serveis via internet a Badia del Vallès,
amb càrrec al FEOSL
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública des del dia 19 de març de 2010
fins al 20 d’abril de 2010 arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província

4

núm. 76 i el taulell d’anuncis de la Corporació , no havent-se presentat cap al·legació tal
com consta al certificat adjunt de secretaria.
Vist que la tramitació del expedient es realitzarà d’acord al que preveu l’article 50 de la
LPA.
S’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’implantació d’un sistema tecnològic i social
per a l’interconenexió inalambrica per edificis públics i accés ciutadà a serveis via internet
a Badia del Vallès.
Amb un pressupost de 59.000,00 euros i 9.440,00 euros de IVA.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ PER
L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS PAVELLONS
POLIESPORTIUS DEL CEIP MUÑEIRA - SEGUIDILLAS I JOTA - SARDANA AMB
CARREC AL FEOSL
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2010, on es va aprovar
inicialment el projecte d’obres d’adequació d’instal.lació per l’estalvi energètic amb energia
renovables en els pavellons poliesportius del Ceip Muñeira-Seguidillas i Jota Sardana de
Badia del Vallès.
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública des del 5 de març de 2010 fins
al 6 d’abril de 2010 arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 65
i el taulell d’anuncis de la Corporació , no havent-se presentat cap al·legació
tal com consta al certificat adjunt de secretaria.
Vist que la tramitació del expedient es realitzarà d’acord al que preveu l’article 50 de la
LPA.
S’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de les obres d’adequació d’instal.lació per
l’estalvi energètic amb energia renovables en els pavellons poliesportius del Ceip MuñeiraSeguidillas i Jota Sardana de Badia del Vallès. Amb un pressupost de 190.151,66 euros i
30.424,27 euros de IVA.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
11. SERVEI DE MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES DEL MERCAT
MUNICIPAL I LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Vista la proposta del servei de data 21 d’abril de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de realitzar l’obra/es consistents en servei de manteniment de les portes
automàtiques que té situades en el Mercat Municipal i les Instal.lacions esportives, el preu
de la/les quals ascendeix a la quantitat de 1.750,00 euros, i 280,00 euros d’IVA.
Atès que amb data 21 d’abril 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 22 d’abril de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Vist l’informe dels serveis tècnics municipals
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. Portar a terme les obres consistents en servei de manteniment de les portes
automàtiques del mercat municipal i les instal·lacions esportives.
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Beltran
Mantenimientos y automatismos, S.L. per un import de1.750,00 euros i 280,00 euros
d’IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra consistent
en servei de manteniment de les portes automàtiques del mercat municipal i les
instal·lacions esportives amb càrrec a la partida 1404 1512 22709 del vigent pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, 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 signatura de la resolució.
12. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DELS TRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN LA A PUBLICA
AMB FINANÇAMENT DEL PUOSC 2008-2012
Vista la proposta del servei de data 14 d’abril de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest
Ajuntament de contractar el servei de l’aixecament topogràfic dels tres àmbits d’actuació
en la a publica amb finançament del PUOSC 2008-2012, el preu de la/les quals ascendeix
a la quantitat de 2060,00 euros, i 329,60 euros d’IVA.
Atès que amb data 14 d’abril 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 22 d’abril de 2010, es va emetre informe de 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 l’aixecament topogràfic dels tres àmbits d’actuació en la a
publica amb finançament del PUOSC 2008-2012 mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista José Manuel Segurado Benito per un import de 2.060,00 euros
i 329,60 euros d’IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de l’aixecament topogràfic
dels tres àmbits d’actuació en la a publica amb finançament del PUOSC 2008-2012 amb
càrrec a la partida 1404 1551 22709 del vigent pressupost.
Tercer. Que una vegada realitzat el servei, 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
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d’aprovació.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:
13. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ PER
L’ESTALVI ENERGÈTIC AMB ENERGIA RENOVABLES EN ELS PAVELLONS
POLIESPORTIUS DEL CEIP MUÑEIRA - SEGUIDILLAS I LA JOTA - SARDANA DE
BADIA DEL VALLÈS, AMB CÀRREC AL FEOSL
Vist l’acord de junta de Govern Local de data 19.3.2010 on s’aprova l’expedient i el Plec
de Clàusules Administratives per a l’adjudicació mitjançant procediment negociat sense
publicitat per a la contractació de les obres d’adequació d’instal·lació per l’estalvi energètic
amb energia renovables en els pavellons poliesportius del CEIP Muñeira - Seguidillas i la
Jota-Sardana de Badia del Vallès, en el marc del Fons Estatal per a l’Ocupació i
Sostenibilitat Local.
Tenint en compte els aspectes de negociació establerts en el Plec i vist l’informe dels
serveis tècnics d’urbanisme, segons el qual, es proposa adjudicació a favor de Clima Sirius
S.A., 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. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització 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 mitjançant procediment
negociat sense publicitat a l’empresa Clima Sirius S.A. pel preu de 188.000 euros i 30.080
euros corresponents a l'Impost de valor Afegit i per haver estat l’empresa amb la puntuació
més alta de les quatre empreses convidades.
Segon. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
Tercer. Notificar i requerir a Clima Sirius S.A., adjudicatari provisional del contracte, perquè
presenti, 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, per un valor del
5% del pressupost d’adjudicació, és a dir, 9.400, euros.
14. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES CONSISTENTS EN L'IMPLANTACIÓ
D’UN SISTEMA TECNOLÒGIC I SOCIAL PER A L'INTERCONNEXIÓ INALÀMBRICA
PELS EDIFICIS PÚBLICS I L’ACCÉS A LA CIUTADANIA DE SERVEIS VIA INTERNET A
BADIA DEL VALLÈS, EN EL MARC DEL FEOSL
Vist l’acord de junta de Govern Local de data 19 de març de 2010 on s’aprova l’expedient
i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació mitjançant procediment negociat
sense publicitat per a la contractació de les obres consistents en l'implantació d’un sistema
tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica pels edificis públics i l’accés a la
ciutadania de serveis via internet a Badia del Vallès en el marc del Fons Estatal per a
l’Ocupació i Sostenibilitat Local.
Tenint en compte els aspectes de negociació establerts en el Plec i vist l’informe del Tècnic
de noves tecnologies, segons el qual es proposa l’adjudicació a favor de ICA, Informatica y
Comunicaciones Avanzadas, S.L., examinada la documentació que l’acompanya i d’acord
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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. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres consistents
en l'implantació d’un sistema tecnològic i social per a l'interconnexió inalambrica pels
edificis públics i l’accés a la ciutadania de serveis via internet a Badia del Vallès mitjançant
procediment negociat sense publicitat a l’empresa ICA, S.L. pel preu de 58.994,98 euros i
9.439,20 euros corresponents a l'Impost de valor Afegit i per haver estat l’empresa amb la
puntuació més alta.
Segon. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
Tercer. Notificar i requerir a ICA, Informàtica y Comunicaciones Avanzadas, S.L.,
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 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, per un valor del 5% del pressupost d’adjudicació, és a dir,
2.949,75 euros.
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
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