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JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 11 DE JUNY DE 2010 
 
Badia del Vallès, 11 de juny 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 4 de juny 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 
2.864,29 €, de la relació núm. 19/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 33.334,09 €,  de la relació núm. 32/2010. 
 
3. CONTRACTE DEL SERVEI DE DIAGNOSI I DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ 

PER AL FOMENT DE LA IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA EN LA GENERACIÓ DE 
COMUNITAT A BADIA DEL VALLÈS 2010 

 
Vista la proposta del servei de data 19 de maig del 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de Diagnosi i definició d’estratègies d’actuació per al 
foment de la implicació de la ciutadania en la generació de comunitat a Badia del Vallès 
2010, per tal de definir estratègies i accions que permetin fomentar la dinamització i 
implicació de la ciutadania,  el preu del qual ascendeix a la quantitat de 15.036,00 euros i 
2.864,00 euros d’IVA. 
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Vist que amb data de 4 de juny 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. 
 
Vist que amb data 19 de maig de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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: Dur a terme el servei de Diagnosi i definició d’estratègies d’actuació per al foment 
de la implicació de la ciutadania en la generació de comunitat a Badia del Vallès 2010 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista EDAS per un import de 
15.036,00 euros i 2.864,00 euros d’IVA 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de Suport Tècnic i 
dinamització del Pla Educatiu Entorn amb càrrec a la partida 0403.9241.22709 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 
 
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari.  
 
4. CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC I DINAMITZACIÓ DEL PLA EDUCATIU 

ENTORN 
 
Vista la proposta del servei de data 19 de maig del 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de Suport Tècnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn 
per seguir la dinamització i suport al Pla Educatiu Entorn, el preu del qual ascendeix a la 
quantitat de 14.462,98 euros i 2.314,06 euros d’IVA. 
 
Vist que amb data de 4 de juny 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. 
 
Vist que amb data 19 de maig de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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: Dur a terme el servei de Suport Tècnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Cooperativa ETCS per 
un import de 14.462,98 euros i 2.314,06 euros d’IVA 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de Suport Tècnic i 
dinamització del Pla Educatiu Entorn amb càrrec a la partida 1003.3241.22709 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el 
pagament si s’escau. 



 3 

 
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari  
 
5. CANVI ACTIVITAT DEL LOCAL LCM 147 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 1 de juny de 2010 per GESPREC GARCIA PEÑALVER 
SL, amb NIF B64193907, com arrendataris del local LCM 147, adossat a l’edifici del 
Centre Cívic, situat al carrer dels Infants, s/n, on ens comunica la seva voluntat de 
modificar l’activitat en el local que va adquirir mitjançant concessió administrativa en data 
13 de març de 2006  i que està dividit en dos espais diferenciats, en el que en l’espai 
principal vol desenvolupar l’activitat de “Granja – Cafeteria - Gelateria” i traslladar 
l’activitat de “Intermediació financera” al local secundari. 
 
Vist que la variació  d’activitat no suposa cap alteració en el model comercial vigent del 
municipi. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar  a GESPREC GARCIA PEÑELVER SL, amb NIF B64193907,  la variació 
de l’activitat del local LCM 147, situat al carrer dels Infants, s/n, per desenvolupar les 
activitats de “ Granja-Cafeteria-Gelateria” en el local principal i l’activitat de “Intermediació 
financera” en el secundari. Haurà d’abonar la quantitat de 103’55€ en concepte de 
tramitació d’expedient administratiu segons marca l’ordenança fiscal núm. 6 b). 
 

Segons.- Facultar a l’alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les 
quantitats esmentades pels arrendataris, formalitzi amb aquests, el corresponent annex al 
contracte d’arrendament. 
 
Tercer.-  L’arrendatari estarà obligat a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins 
del termini màxim de dos mesos, per a activitats innòcues i de sis mesos per a activitats 
classificades. Si per circumstàncies imputables als arrendataris, aquests no obtinguessin la 
llicència meritada, l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació 
o indemnització de cap mena. 
 
Quart.- La present autorització resta condicionada la liquidació de quantes deutes tingui 
amb l’ajuntament. A instàncies de l’arrendatari s’acorda autoritzar l’aplaçament del deute 
que manté amb aquest Ajuntament i que ascendeix a 14.424’23 € , comprometent-se, els 
arrendataris, a l’abonament mensual de la renda corrent i a aportacions, també mensuals, 
de rendes enrederides,  fins liquidar el més aviat possible tot el deute, cosa que, 
d’incomplir-ne, provocaria la revocació dels present acord. 
 
Cinquè- Notificar aquest acord a la part interessada, a l’ORGT, i a l’àrea d’acció Territorial 
respecte a la llicència d’obertura i activitat. 
 
6. TRASPÀS PARADES NÚM. 22-23 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la senyora Ana Martín Macias, amb DNI 36910664 B, 
com concessionària de les parades del mercat núm. 22-23, amb data 7 de juny de 2010  i 
registre d’entrada 5116, en la qual demana autorització per traspassar les concessions 
administratives números  22-23, favor de les senyores Ana Maria i Elisabet Cabrera 
Martin, amb DNI 43436637X i 43528456J respectivament, pel preu de 12.000’00 € i per 
dur a terme l’ activitat de “Queviures” .  
 

Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
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Primer: Aprovar el traspàs de les concessions administratives números núm. 22-23 a favor 
de les senyores Ana Maria i Elisabet Cabrera Martin, amb DNI 43436637X i 43528456J 
respectivament, pel preu de 12.000’00 € i per dur a terme l’ activitat de “Queviures” .  
 

Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 2.400’00 € 
en concepte de drets de traspàs segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è.  

 
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. Així mateix estaran obligats a 
l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini màxim de dos mesos per 
activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als concessionaris, aquests no 
obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.  
 
Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Acció Territorial respecte a 
la llicència d’activitat i a l’ORGT.  
 
7. TRASPÀS PARADES NÚM. 24-25 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per les senyores Ana Maria i Elisabet Cabrera Martin, amb 
DNI 43436637X i 43528456J respectivament, com concessionàries de les parades del 
mercat núm. 24-25, amb data 7 de juny de 2010  i registre d’entrada 5117, en la qual 
demana autorització per traspassar les concessions administratives números  24-25, favor 
de la senyora Ana Martín Macias, amb DNI 36910664 B, pel preu de 12.000’00 € i per 
dur a terme l’ activitat de “Peixateria” .  
 

Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el traspàs de les concessions administratives números núm. 24-25 a favor 
de lla senyora Ana Martín Macias, amb DNI 36910664 B, pel preu de 12.000’00 € i per 
dur a terme l’activitat de “Peixateria”.  
 

Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 2.400’00 € 
en concepte de drets de traspàs segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è.  
 
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. Així mateix estaran obligats a 
l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini màxim de dos mesos per 
activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als concessionaris, aquests no 
obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.  
 
Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Acció Territorial respecte a 
la llicència d’activitat i a l’ORGT.  
 
8. ADJUDICACIÓ PER SUBHASTA DELS LOCALS NÚM. 25, 89, 117, 119 i 136 
 
Atès que l’ajuntament en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2003 va aprovar el Plec de 
Condicions Econòmiques - Administratives que regiran a la subhasta d’adjudicació en 
arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès i la 
delegació a la Junta de Govern Local de l’aprovació dels actes d’incoació d’expedients de 
licitació per a l’adjudicació així com la resta d’actes que se’n derivin. 
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Atès que l’ajuntament per rescissió de contracte i/o cessió, disposa dels locals comercials 
nombres 25, 89, 117, 119 i 136, situats a Cantàbric-5, Manxa-3, Eivissa-16, Menorca-6 i 
Costa Blava-8, respectivament. 
 
Vist les diferents sol·licituds presentades per persones interessades en l’adquisició 
d’aquests locals i per tal de facilitar la lliure concurrència i,  atesa  la urgència ,  motivada  
tant per la proximitat del període estival com per la necessitat de continuar donant serveis 
als ciutadans.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Iniciar el procediment de subhasta pública, fixant com clàusules especifiques pels 
locals nombres  25, 89, 117, 119 i 136, les següents: 
 
 

Local 25: 

a) Prima de licitació 6.000,00 € a l’alça. 
b) Qualsevol activitat que s’ajusti a la normativa vigent. 
c) Renda mensual de 290,00 € 

 
Local 89: 

a) Prima de licitació 4.000,00 € a l’alça. 
b) Qualsevol activitat que s’ajusti a la normativa vigent. 
c) Renda mensual de 340,00 € 

 
Local 117: 

a) Prima de licitació 4.000,00 € a l’alça. 
b) Exceptuar l’activitat de Telefonia Mòbil i similars, Bars, Restaurants, Cafeteries, 

Frankfurts, Gelateries, Granges, Tavernes i similars. 
c) Renda mensual de 255,00 € 

 
Local 119: 

a) Prima de licitació 4.000,00 € a l’alça. 
b) Qualsevol activitat que s’ajusti a la normativa vigent. 
c) Renda mensual de 255,00 € 

 
Local 136: 

a) Prima de licitació 4.000,00 € a l’alça. 
b) Qualsevol activitat que s’ajusti a la normativa vigent. 
c) Renda mensual de 255,00 € 

 

El termini per a la presentació d’ofertes serà de 13 dies hàbils des de la última publicació 
oficial. 
 
Segon.- Fer les corresponents publicacions al BOP  i al taulell d’anuncis de l’ajuntament. 
 
9. CONSTRUCCIÓ D'UNA RAMPA PEATONAL PER L'ACCÉS A L'EDIFICI D'HABITATGES 

SITUAT AL CARRER SANTANDER, 2 DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent 
a les obres consistents en la construcció d'una rampa peatonal per l'accés a l'edifici 
d'habitatges situat al carrer Santander, 2 de Badia del Vallès , redactats pels serveis 
tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb un pressupost d’execució per contracta 
global de 29.090,04 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 10 de febrer de 2010,  s’acredita la necessitat 
d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en la construcció d'una rampa 
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peatonal per l'accés a l'edifici d'habitatges situat al carrer Santander, 2 de Badia del Vallès 
, el preu de  les quals ascendeix a la quantitat de 25.077,62 euros, i 4.012,42 euros 
d’IVA. 
 
Atès que amb data 10 de febrer 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 10 de febrer de 2010, 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 la construcció d'una rampa peatonal per l'accés a 
l'edifici d'habitatges situat al carrer Santander, 2 de Badia del Vallès . 
 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, 
construcció d'una rampa peatonal per l'accés a l'edifici d'habitatges situat al carrer 
Santander, 2 de Badia del Vallès   mitjançant el procediment del contracte menor, amb ,el 
contractista Rafael Arjona Gámez per un import de 25.077,62 euros i 4.012,42 euros 
d’IVA. 
 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de les obres  de 
construcció d'una rampa peatonal per l'accés a l'edifici d'habitatges situat al carrer 
Santander, 2 de Badia del Vallès  amb càrrec a la partida 1404 1551 60105 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. 
 
10. SERVEI DE DESBROSSADA DE TOT EL MUNICIPI 
 
Vista la proposta del servei  de data 20 de maig de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de desbrossada de tot el municipi abans de Sant Joan 
per tal de baixar el risc d’incendis, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 11.200,00 
euros, i 1.792,00 euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 2 de juny 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 7 de juny de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
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: 
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Primer. Dur a terme el servei de desbrossada de tot el municipi abans de Sant Joan per tal 
de baixar el risc d’incendis mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista Verdmonn Gestió Ambiental, S.L. per un import de 11.200,00 euros i 
1.792,00 euros d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de desbrossada de tot el 
municipi amb càrrec a la partida 1204 1711 22709 del vigent pressupost. 

 
Tercer. Que una vegada realitzada la prestació, 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 firma de la resolució. 
 
11. ESTACIÓ BASE TELEFONIA MÒBIL     
 
Vist que 14/09/2009 amb registre d’entrada núm. 7426, va entrar en aquest Ajuntament, 
la sol·licitud de llicència ambiental per exercir l’activitat d’una ESTACIÓ BASE DE 
TELEFONIA MÒBIL, a l’av. Burgos núm. 12 –terrat, de Badia del Vallès. 
 
Vist que sotmès l’expedient a informació pública, des del dia 29 d’abril de 2010 fins el 22 
de maig de 2010, arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
1012. Durant aquest termini ha estat igualment exposat al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a informació veïnal., no havent-se presentat cap al·legació. 
 
Vist que la Ponència Comarcal d’Activitats Ambientals del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, ha emès informe en el següent sentit: 
 
Expedient :  LLA-058/09 
Activitat : Estació base de telefonia mòbil 
Titular : VODAFONE ESPAÑA, S.A. 
Emplaçament : Avinguda Burgos , 12 
Acordant : 
 
Primer – Informar favorablement  l’exercici de l’activitat. 
 
Segon.- Motivar aquest informe en base a que amb les mesures preventives proposades en 
el projecte i amb la inclusió de les assenyalades pels tècnics municipals i de les addicionals 
que s’emeten a continuació presentada, es garanteixen les finalitats fixades per la Llei 
3/1998. 
 
MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS 
 

- S’ha de justificar el compliment de la normativa i ordenances municipals que sobre 
les instal·lacions de telefonia mòbil li siguin d’aplicació. 

- S’ha d’adjudicar el certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic, expedit per l’Ajuntament a petició del titular de l’activitat. 

- En el moment d’efectuar l’acta de comprovació s’ha de disposar de mesuraments 
realitzats per una entitat ambiental de control, acreditant de manera expressa el 
compliment dels annexos 1 i 2 del Decret 148/2001(d’acord amb l’apartat número 
4 del Decret 281/2003). 

- Per a l’exercici de l’activitat s’ha de disposar de les actes de posada en servei dels 
aparells o instal·lació que ho requereixin. 

 
Vist que els tècnics municipals han informat favorablement sobre el projecte, condicionat al 
funcionament de l’activitat al compliment de les següents mesures: 
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- Atès que l’estació base es troba sobre la terrassa d’un edifici, caldrà aportar 

certificat justificatiu que la coberta o terrassa, segueix complin la CTE DB-SE-AE 
(accions en l’edificació en l’edificació) pel tipus d’edifici. 

 
De conformitat al que disposa l’article (21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en virtut de la resolució del 30 de juny de 2003. 
 
S’acorda:  
 
Primer. Atorgar a VODAFONE ESPAÑA S.A la llicència ambiental per exercir l’activitat de 
ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL, a l’Av. Tibidabo 12, s/n de Badia del Vallès 
condicionada al compliment dels valors límit d’emissió i les mesures preventives d’acord al 
informe de La Ponencia Comarcal d’Activitats Ambientals del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental: 
 
1- La Ponència Comarcal d’Activitats Ambientals del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, ha emès informe favorable, condicionat al compliment dels valors límit 
d’emissió i mesures preventives següents: 
 

- S’ha de justificar el compliment de la normativa i ordenances municipals que sobre 
les instal·lacions de telefonia mòbil li siguin d’aplicació. 

- S’ha d’adjudicar el certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic, expedit per l’Ajuntament a petició del titular de l’activitat. 

- En el moment d’efectuar l’acta de comprovació s’ha de disposar de mesuraments 
realitzats per una entitat ambiental de control, acreditant de manera expressa el 
compliment dels annexos 1 i 2 del Decret 148/2001(d’acord amb l’apartat número 
4 del Decret 281/2003). 

- Per a l’exercici de l’activitat s’ha de disposar de les actes de posada en servei dels 
aparells o instal·lació que ho requereixin. 

 
2 - D’acord amb l’informe dels tècnics municipals, s’hauran de complir les següents 
condicions: 

 
- Ates que l’estació base es troba sobre la terrassa d’un edifici , caldrà aportar 

certificat justificatiu que la coberta o terrassa, segueix complint la CTE DB-SE-AE 
(accions en l’edificació en l’edificació) pel tipus d’edifici. 

 
3- Condicionar l’efectivitat de la llicència a l’acreditació de l’adequació de l’activitat i 
de les instal·lacions a la llicència atorgada mitjançant certificat del tècnic director del 
projecte i del compliment dels requisits exigibles mitjançant certificat d’una entitat 
col·laboradora de l’administració. 
 
4- Sistemes de Control: s’haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter 
mediambiental en el període de posada en marxa de les instal·lacions i l’inici de l’activitat i 
els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre any. 
 
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col·laboradora de 
l’Administració degudament acreditada. 
Seran objecte tant de control inicial com dels control periòdics, totes les determinacions 
fixades en la llicència ambiental. 
 
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 15, art. 7è 
e.2 i art. 7è .7 per un import de 1900 euros. 
 
Tercer.  Atesa la ordenança núm. 9 del Consell Comarcal del Vallès Occidental , reguladora 
de la Taxa per les actuacions d’avaluació ambiental, caldrà fer un ingrés de 255,47 euros 
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al compte  20-74-0103-24-3127888144, a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 
Aquesta llicència resta condicionada a d’ingrés d’aquesta taxa,  i per tant, Vodafone haurà 
de presentar a l’ajuntament el comprovant d’ingrés de l’import de la taxa. 
 
Quart. Notificar a d’interessat 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
12. ADJUDICACIÓ MUNTATGE SKATEPARK (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a Maka Graphics Solutins,S.L., el muntatge d’un Skatepark per un 
import de 1.617,97 Euros (IVA inclòs) , per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb 
càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual segons l’informe tècnic adjunt 
i de conformitat amb el que disposa els articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 d’octubre 
de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 1.617,97 Euros 
(IVA inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
13. ADJUDICACIÓ PARC ANDROMINES (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 

S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a Muntatges i Parks Aleix S.L. per que ens porti un parc d’andròmines 
fet amb materials reciclats, per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb càrrec a la 
partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual segons l’informe tècnic adjunt i de 
conformitat amb el que disposa els articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 d’octubre de 
contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 870,0 Euros (IVA 
inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
14. ADJUDICACIÓ ESPECTACLE “FOC A LA CARTA” (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa ARTISTIC EVENTS S.L l’espectacle FOC A LA CARTA per 
un import total de 3.250,0 Euros (IVA inclòs) , per a la Festa Major de Badia del Vallès, 
amb càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual segons l’informe tècnic 
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adjunt i de conformitat amb el que disposa els articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 
d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 3.250,0 Euros 
(IVA inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
15. ADJUDICACIÓ CONCERT “HERMANO L” (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a Hermano L un concert dins l’espectacle Badia Street Volum 1 per un 
import total de 3.000,0 Euros IVA inclòs , per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb 
càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual segons l’informe tècnic 
adjunt i de conformitat amb el que disposa els articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 
d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 3.000,0 Euros 
IVA per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
16. ADJUDICACIÓ ESPECTACLE CERCAVILA I INFANTIL (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 

 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa TOT CIRC S.C.C.L, l’espectacle de cercavila “PISTA QUE 
VINC” i l’espectacle infantil “HEEY!!” per un import total de 1972,0 Euros (IVA inclòs) , 
per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del 
pressupost actual segons l’informe tècnic adjunt i de conformitat amb el que disposa els 
articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 1972,0 Euros 
(IVA inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
17. ADJUDICACIÓ ESPECTACLE CERTAVILA “ZÈPPELIN” (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 

S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a la Companyia de Comediants La Baldufa SCCL, l’espectacle de 
cercavila d’un espectacular zèppelin per un import total de 2552,0 Euros (IVA inclòs) , per 
a la Festa Major de Badia del Vallès, amb càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del 
pressupost actual segons l’informe tècnic adjunt i de conformitat amb el que disposa els 
articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
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Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 2552,0 Euros 
(IVA inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
18. ADJUDICACIÓ CONCERT “FALSA ALARMA” (FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a Falsa Alarma un concert dins l’espectacle Badia Street Volum 1 per un 
import total de 3.000,0 Euros (IVA inclòs) , per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb 
càrrec a la partida 07/03 3381 22607 del pressupost actual segons l’informe tècnic adjunt 
i de conformitat amb el que disposa els articles 95 i 122 la llei 30/2007 del 30 d’octubre 
de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 3.000,0 Euros 
(IVA inclòs) per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
19. ADJUDICACIÓ DIVERSOS ESPECTACLES A FAVOR DE BAENÇA ESPECTACLES, SL 

(FESTA MAJOR 2010) 
 
Atès que  Badia del Vallès celebrarà, enguany, la seva Festa Major els dies 11,12 i 13 de 
juny. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Adjudicar a Baença Espectacles SL diversos espectacles per un import total de 
13.505,88 euros (IVA inclòs), per 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 de 30 d’octubre 
de contractes del sector públic. 
 
Segon. Aprovar els documents comptables que s’adjunten d’import total 18.029,88 euros 
(IVA inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior. 
 
20. CESSIÓ LOCAL NÚMERO 117 
 
Atesa la instància amb data 10 de juny de 2010, cursada per la senyora Adriana Agredano 
Romero, en la seva condició d’arrendatària del local comercial núm. 117, situat a 
l’avinguda Eivissa, núm. 16 de Badia del Vallès, on ens comunica la seva decisió de cedir 
el local mencionat per no poder continuar amb l’activitat i davant de l’impossibilitat de 
traspassar-lo. 
 
Atès que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament una fiança per 
import de 470’32€.   
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta de l’arrendatària Sra. Adriana Agredano Romero, consistent 
en la cessió del local 117, a favor de l’Ajuntament i des de el primer dia de maig de 2010, 
ocasionant la corresponent baixa en el padró dels locals comercials del rebut de maig de 
2010. 
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Segon.- Compensar els rebuts de lloguer del local que te pendents a data d’avui  i que 
ascendeix a la quantitat de 470’32 € , corresponents al mes d’abril de 2010 i una part del 
mes de març de 2010 amb la fiança que va  dipositar en aquest Ajuntament per el mateix 
import de 470’32 €  en el seu dia, atès a l’informe favorable per part del departament 
d’urbanisme respecte al retorn de l’esmentada fiança. 
 
Tercer.- El present acord resta condicionat a la liquidació de les deutes en el termini 
assenyalat, i quantes altres tingui amb l’Ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria 
sense efecte el present acord.   
 
Quart.- Notificar a la parts interessada, a l’àrea d’economia  i a l’ORGT. 
 
21. MODIFICACIÓ ACORD LLICÈNCIA D’OBRES 2009/018 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de data 23 d’abril de 2010 pel qual es concedeix llicència 
urbanística a favor d’INCASOL per la construcció de 32 habitatges i 24 aparcaments, 
situats al carrer Saragossa de Badia del Vallès. 
 
Atès que es van obviar en l’esmentat acord les condicions particulars de l’obra, d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 7 d’abril de 2010. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Modificar l’acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2010 per tal 
d’incorporar les condicions especials d’execució relacionades a l’informe de l’arquitecta de 
data 7 d’abril de 2010, que s’adjunten. 
 
Segon. Notificar a l’interessat. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i quaranta minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària, 
 
 
 


