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JUNTA DE GOVERN LOCAL 15/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 13 DE MAIG DE 2011 
 
Badia del Vallès, 13 de maig de 2011 
 
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 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 6 de maig de 
2011. 
 
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 568/09, de 1 de juliol de 2009, 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 
27.324,38 €, de la relació núm. 11/2011. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 199.972,34 €,  de la relació núm. 18/2011. 
 
3. ADJUDICACIÓ ESPECTACLES MUSICALS BADIA STREET VOL.2 FESTA MAJOR 2011 
 
Vist que Badia del Vallès celebra enguany la seva Festa Major els dies 17, 18 i 19 de juny. 
 
Atès l’informe tècnic adjunt, emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
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Primer.- Adjudicar a Borina Producciones, S.L. l’espectacle del grup musical SHARIF, per 
un import total de 944,00 € (IVA inclòs) i a la empresa Entrelineas Entertaiment, S.L 
l’espectacle del grup Tremendo per un import total de 1.534,00 (IVA inclòs) del dia 18 de 
juny, per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb càrrec a la partida 07/03 3381 22607 
del pressupost actual, segons informe tècnic adjunt i de conformitat amb el que disposen 
els articles 95 i 122 de la llei 30/2007 del 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar els documents comptables que s’adjunten d’import total 2.478,00 € (IVA 
inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.  
 
4. CONTRACTACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT “VIGILÀNCIA PRIVADA A L’EDIFICI 

EL MOLÍ 
 
Vista la necessitat de realitzar la contractació del servei de vigilància privada a l’edifici El 
Molí, en especial a les dependències del Servei de Benestar Social. 
 
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament de treballar per garantir la protecció dels 
professionals i usuaris de les dependències de l’edifici El Molí. 
 
Atès que amb data 9 de maig de 2011 es va emetre informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent. 
 
Atès que amb data 10 de maig de 2011 es va emetre informe per Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte,   
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 
94 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, 
 

S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment de negociat sense 
publicitat del contracte del servei de Vigilància Privada a l’Edifici El Molí. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa en quantia de 14.583,3 € que per aquest ajuntament 
representa per a l’exercici 2011 la contractació referenciada amb càrrec a la partida 1303 
2410 22709 del pressupost municipal vigent.  
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte del servei de Vigilància Privada per procediment de 
negociat sense publicitat. 
 
Quart . Sol·licitar ofertes a diferents empreses capacitades per la realització del contracte. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTUARIS 

DEL CAMP DE FUTBOL DE BADIA DEL VALLÈS  
 
Vist el projecte de reforma i ampliació dels vestuaris del camp de futbol de Badia del 
Vallès, redactat per la Diputació de Barcelona, xarxa de municipis, àrea d’esports i signat 
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per Biurrun Herrera arquitectes associats SLP ( Àngel Biurrun Contreras i Maite Herrera 
Vives) arquitectes, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 325.328,92 euros i 
58.559,21 euros d'iva. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
Vist l’estudi de seguretat i salut referent al projecte de reforma i ampliació dels vestuaris 
del camp de futbol, redactat per Biurrun Herrera arquitectes associats SLP. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 106 i 107 de la Llei 30/2007 , de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i els 
arts. 12, 24 i següents i 37 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En virtut del que estableix l’article 21.1 apartat o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i, d’ acord amb la delegació atorgada a favor de la 
Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 568/09 d’1 de juliol, pel que fa a la 
competència per aprovar projectes d ‘obra. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de reforma i ampliació dels vestuaris del camp de 
futbol de Badia del Vallès, redactat per la Diputació de Barcelona, xarxa de municipis, àrea 
d’esports i signat per Biurrun Herrera arquitectes associats SLP ( Àngel Biurrun Contreras i 
Maite Herrera Vives) arquitectes, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 
325.328,92 euros i 58.559,21 euros d'iva. 
 
Segon. Aprovar l'estudi de seguretat i salut referent al projecte de reforma i ampliació dels 
vestuaris del camp de futbol de Badia del Vallès, redactat per Biurrun Herrera arquitectes 
associats SLP. 
 
Tercer. De conformitat al que disposa l’article 235 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 i 
l’article 37 ROAS, exposar-lo al públic durant un període de 30 dies, a fi que el projecte 
pugui ser examinat i presentar si s’escau les reclamacions i/o al·legacions que es cregui 
convenients.   
 
Quart. Notificar els anteriors acords als interessats. 
 
6. ADEQUACIÓ DEL CUL DE SAC DEL CARRER DELS INFANTS 
 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent 
a les obres consistents en l’adequació del cul de sac del carrer dels Infants (dins de la 
urbanització de l’av. de Burgos amb el carrer Porto) de Badia del Vallès , redactats pels 
serveis tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb un pressupost d’execució per 
contracta global de 41.107,87 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 4 d’abril de 2011,  s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar les obres consistents en l’adequació del cul de sac del carrer dels 
Infants de Badia del Vallès , el preu de  les quals ascendeix a la quantitat de 34.837,18 
euros, i 6.270,69 euros d’IVA. 
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Atès que amb data 4 d’abril de 2011, 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 12 d’abril de 2011, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals 
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. Aprovar la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i 
salut referent a les obres consistents en l’adequació del cul de sac del carrer dels Infants  
de Badia del Vallès . 
 
Segon. Portar a terme les obres relatives a l’adequació del cul de sac del carrer dels Infants 
de Badia del Vallès   mitjançant el procediment del contracte menor, amb ,el contractista 
SEROP SLU per un import de 41.107,87 euros IVA inclòs. 
 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres  de 
l’adequació del cul de sac del carrer dels Infants de Badia del Vallès  amb càrrec a la 
partida 1404 1551 60110 del vigent pressupost. 
 
Quart. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Cinquè. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura. 
 
7. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ 

2011 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la resta 
de legislació complementària d’aplicació. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de cooperació de 2011 que 
s’adjunten i formen part d’aquesta proposta, així com els models de sol·licitud. 
 
S’acorda: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions de 
cooperació al 2011, així com els models per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i 
formen part d’aquest acord. 
 
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici 
pressupostari, destinades a la realització d’activitats de cooperació realitzades per totes les 
entitats i associacions degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions d’aquest 
Ajuntament residents en aquest municipi, persones físiques, en representació d’ells o d’un 
grup de ciutadania no associada. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització de despesa per import de 16.000 € (setze mil euros), amb 
càrrec de la partida de despeses 0703.2510 48908 del pressupost actual. 
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Quart.- Publicar la convocatòria en el BOP, i donar publicitat en els taulells d’anuncis de 
l’Ajuntament i d’altres mitjans adients de comunicació 
 
8. ACCEPTACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ EN SITUACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 

FUNCIONARI SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ PEDRERO A L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS  

 
En data 11 de maig de 2011 es rep comunicació del Director de Recursos Humans de 
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licitant la adscripció en comissió de serveis del 
funcionari d’aquest Ajuntament, Sr. Jose Antonio Martinez Pedrero, per a prestar serveis 
com a agent de la policia local a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a partir del 23 de 
maig de 2011 i per un període de dos anys, derivant-se les despeses econòmiques 
d’aquesta comissió a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Vist el que estableix l’art. 85.1 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text Únic dels preceptes de determinats Textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de Funció Pública. 
 
Vist el que estableix el Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, 
sobre normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la 
Generalitat, en relació amb els arts. 297 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb 
l’art. 21 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mitjans per a la reforma de la funció pública. 
 
Vist el que estableix l’art. 53 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
 
Vist el que estableix els arts. 184 al 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Vist el que estableix l’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local en relació amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
Vist el que disposa l’art. 1.g) del Decret d’alcaldia núm. 568/09 pel que s’aprova el text 
refós del règim de delegacions atorgades a favor de la Junta de Govern Local, en relació a 
la declaració de situacions administratives del personal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar l’adscripció en comissió de serveis del funcionari de carrera d’aquesta 
corporació, de l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, categoria 
d’agent de la policia local, Sr. Jose Antonio Martinez Pedrero, per a prestar serveis en 
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb efectes des del dia 23 de maig de 2011, 
derivant-se les despeses econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de l’ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 
 
Segon.- El temps de serveis prestats en comissió de serveis ha de ser tingut en compte a 
l’efecte de consolidació del grau personal corresponent al nivell del lloc que es venia 
exercint fins aleshores. 
 
Tercer.- Notificar aquesta Resolució, per part de Secretària, a l’interessat (Cr. Vallès  núm. 
48-50, baixos. 2a – 08172 Sant Cugat del Vallès), a la Direcció de Recursos Humans de 
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l’ajuntament de Sant Cugat del  Vallès (Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès), a 
la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 
 
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, 
 


