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JUNTA DE GOVERN LOCAL 9/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 20 DE MARÇ DE 2009  
 
Badia del Vallès, 20 de març de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són 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’alcalde accidental 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Eva Menor Cantador 
Raquel Gracia Peral 
Enrique Sánchez Moral 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària 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 13 de març de 
2009. 
 
2. BAIXA CAMBRES DE CONGELATS NÚMS. 1 I 3 
 
Atesa la instància presentada per la Sra. Remedios Pérez García amb DNI 38501813 C, com 
concessionària de les parades del mercat núms. 85-88-89-90 destinades a l’activitat de 
“Congelats” en data 5 de març de 2009 i registre d’entrada núm. 1776 sol·licitant la baixa de les 
cambres de congelats núms. 1 i 3 de 2,472 m3 de superfície cada una d’elles a partir del 31 de 
març de 2009. 
 
Vist l’informe per part de la direcció del mercat. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Donar de baixa de les cambres de congelats núm. 1 i 3 en el padró, amb una superfície 
de 2,472 m3 cada una d’elles, a nom de la senyora Remedios Pérez García amb DNI 
38.501.813 C, i amb efectes del 31 de març de 2009. 
 
Segon. Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’ajuntament.. 
 
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, al responsable del mercat i a 
l’ORGT. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l'Alcalde declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quaranta minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcalde acctal,          
          La secretària 
 


