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JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 20 DE MAIG DE 2011 
 
Badia del Vallès, 20 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 13 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 
2.597,81 €, de la relació núm. 12/2011. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 75.499,91 €,  de la relació núm. 19/2011. 
 
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 

MOBILIARI PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL “VICENTE ALEIXADRE” DE BADIA DEL VALLÈS 

 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2010 
s’aprovà el plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte de 
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subministrament i instal·lació per la dotació de mobiliari a la biblioteca municipal, per 
procediment obert i tramitació d’urgència, així mateix es procedí a autoritzar la despesa 
que suposa la seva adjudicació. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal i tenint en compte l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació els aspectes d’adjudicació, va realitzar proposta 
d’adjudicació a favor  de  MTC OFFOCE SOLUTIONS, SL. 

Vist que es va requerir al candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per a que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i, a 
més, que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a 
l’execució del contracte. 

Vist que l’empresa en data 16 de maig de 2011  va constituir la garantia definitiva per 
import de 5651,85  euros i presentà els documents justificatius exigits. 

Examinada la documentació que l’acompanya,  i de conformitat amb l’establert en l’article 
135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar la contractació per procediment obert i tramitació d’urgència contracte 
de subministrament i instal·lació per la dotació de mobiliari a la biblioteca municipal a MTC 
OFFOCE SOLUTIONS, SL, pel preu de 113.036,98 euros i 20.346,66 euros corresponents 
a l’Impost sobre el Valor Afegit, per ser l’empresa amb l’oferta més avantatjosa. 
 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació del contracte de subministrament i 
instal·lació per la dotació de mobiliari a la biblioteca municipal de Badia del Vallès  amb 
càrrec a la partida 0704 3321 62500 del pressupost. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als licitadors del concurs per l’adjudicació de la 
contractació del subministrament i instal·lació per la dotació de mobiliari a la biblioteca 
municipal de Badia del Vallès. 
 
Quart.-. Publicar l’adjudicació del contracte  i en el perfil de contractant. 
 
Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents 
acords: 
 
4. EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT OSCAR GARCIA BASTIDA 
 
Atès la sol·licitud del Sr. Oscar Garcia Bastida, de data 10 de maig de 2011 i núm. de RGE 
2011/3675, en la que exposa que s´ incorpora al servei actiu com a agent de policia local 
a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb efectes de data 1 de juny de 2011, 
sol·licitant excedència per incompatibilitat amb efectes de data 31 de maig de 2011. 
 
Vist el que disposen els articles 89 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, l’article 86.1c) 
del Decret Legislatiu 1/1997 en relació amb l’article 10 de la  Llei 53/84, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe de la Cap de recursos humans. 
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S’acorda: 
 
Primer.- Declarar a l´Oscar Garcia Bastida, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitat amb efectes del 1 de juny de 2011. 

 
Segon.-  La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, abonament 
de retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets passius. 
 
Tercer.- La situació d’incompatibilitat durarà mentre es mantingui la situació d’actiu en 
l’altra administració. Una vegada produït el cessament d’ella, s’haurà de sol·licitar el 
reingrés al servei actiu en el termini d’un mes. De no fer-ho, passarà d’ofici a la situació 
d’excedència voluntària per interès particular. 
 
Quart.-  Incorporar el present acord a l’expedient personal de l’interessat. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al Servei de Policia Local, al 
Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 
 
5. CONTRACTACIÓ PISTES SKATEBOARD PER A LA FESTA MAJOR 
 
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:  
 
Primer.- Adjudicar a Maka Graphics Solutions, S.L l’espectacle el lloguer de les pistes de 
skateboard, per un import total de 1.645,86 € (IVA inclòs)  pel dia 19 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 el document comptable AD que s’adjunta d’import total de 1.645,86 € 
(IVA inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.  
 
 
6. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES 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: 
 
Primer.- Adjudicar a Baença Espectacles, diversos espectacles per un import total de 
15.705,80 € (IVA inclòs), 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 AD que s’adjunten d’import total de 
15.705,80  € (IVA inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació 
anterior.  
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores. 
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Vist i plau 
L’alcaldessa,   
          La secretària, 
 


