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JUNTA DE GOVERN LOCAL 31/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 2 d’octubre de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i quaranta 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 
Montserrat Carbonell Rosell 
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 25 de setembre de 
2009. 
  
2. TRASPÀS MAGATZEM NÚM. 9 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la senyora Carolina Carrasco Alfaro, concessionària de les 
parades del  mercat núm. 42-43-44, amb DNI núm. 46.803.439 A, en data 21 de setembre de 
2009 i registre d’entrada núm. 7734, en la qual demana autorització per traspassar el 
magatzem núm. 9 de 3’12 m2 a favor de la Sra. M. Carmen Díaz García, concessionària de les 
parades del mercat núm. 148-149 i DNI 46649154 W, pel preu de 750’00€. 
 
Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el traspàs del magatzem núm. 9 a favor de la Sra. M. Carmen Díaz García, 
amb DNI 46.649.154 W, per l’emmagatzematge del productes utilitzats en l’explotació de 
l’activitat de “Venda de roba per a nens” de les concessions administratives del les quals és 
titular  i per la quantitat de 750’00 €. 
 
Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 150’00 € en 
concepte de drets de traspàs, segons l’ordenança fiscal núm. 9. 
 
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir 
contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les quantitats esmentades, cosa que d’incomplir-se, 
deixaria sense efecte el present acord.  
 
Quart: Notificar als interessats, al Director del Mercat i a l’ORGT.  
 
3. APROVACIÓ ADJUDICACIO PROVISIONAL DE REMODELACION ENLLUMENAT 

MERCAT MUNICIPAL 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data  24 de juliol de 2009 la qual es va aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particular i prescripcions técniques que han de 
regir el contracte d’obres remodelació enllumenat mercat municipal. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, tenint en compte els aspectes   
de negociació amb l’empresa, es va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Serveis i 
Construccions de Castellbisbal S.A. (SICCSA), examinada la documentació que l’acompanya i 
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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 la 1ª Fase de la 
remodelació de l’enllumenat del mercat municipal mitjançant procediment negociat sense 
publicitat a l’empresa Serveis i construccions de Castellbisbal S.A.  (SICCSA) pel preu de 
45.838,17 euros i 7.334,11 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit i d’acord amb les 
consideracions contemplades en el plec de clausules al ser l’empresa amb la puntuació més 
alta. 
 
Segon-  Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat ajudicataris. 
 
Tercer- Notificar i requerir a Serveis i Construccions de Castellbisbal S.A.,(SICS) adjudicatari 
provisional del contracte, perquè presenti, dins del quinze dies hàbils següents al de la data de 
publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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 l’import de  2291,90 euros, 
corresponent al 5% del import de l’adjudicació exclòs l’IVA 
 
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       La secretària, 
 


