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JUNTA DE GOVERN LOCAL 11/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 DE MARÇ DE 2010 
 
Badia del Vallès, 26 de març de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores trenta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida pel Tinent d’alcalde 
primer senyor Juan A. Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
 
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 19 de març 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 
2.798,31 Euros, de la relació núm. 9/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 102.879,44 Euros,  de la relació núm. 11/2010. 
 
3. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA 

PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER/A MUNICIPAL SEGONS 
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2009 I LA SEVA CONVOCATÒRIA 

 
Vista l´Oferta Pública d’ocupació publicada corresponent a l’exercici del 2009, aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2009, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província nº 292, de data 07.12.2009, i publicada al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya, nº 5530, de data 21.12.2009, per a la cobertura de forma 
interina 1 de plaça vacant a la plantilla municipal, les característiques de la qual, és: 
  
CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP VACANTS 

 
Administració Especial, sotsescala tècnica, tècnic 
superior 

Enginyer/a Municipal A1 1 
 

 
 
D’acord amb el que disposen els articles 10 i 61.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’estatut de l´Empleat Públic. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 13, 124 i 125 del Decret Legislatiu 1/1997. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 95.2 del Decret 214/1990, del Reglament del personal 
al servei de les Entitats Locals de Catalunya  
 
D’acord amb el que disposen els articles 51 i següents de la Llei Orgànica 3/207, de 22 de 
març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció 
dels funcionaris d'administració local 

I tota vegada que han estat examinades les bases de la convocatòria amb relació a la 
selecció de personal referida. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura interina de 
la plaça vacant referenciada. 
 
Segon. Convocar les proves selectives per a la cobertura interina de la plaça referenciada. 
 
Tercer. Aprovar els documents comptables annexes al present en fase A per un import 
total de 44.800,68 euros, amb càrrec a les partides i distribució següent: 
 
Partides   Imports 
1104.1501.12000  16.258,20 € 
1104.1501.12100  16.883,33 € 
1104.1501.15000    1.070,52 € 
1104.1504.16000  10.588,63 € 
1104.1501.16000  44.800,68 € 
 
Total    44.800,68 € 
 
Quart. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de 
les proves selectives, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d’edictes de 
l’ajuntament i a la pàgina web http://www.badiadelvalles.cat, fent ressenya de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. PROCÉS SANCIONADOR (0001/2010) 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 568/09 de 1 de juliol de 2009, en el qual l’alcalde va 
resoldre delegar a la Junta de Govern Local, l’atribució de sancionar  les faltes de 
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desobediència a l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista la denúncia núm. 0001/2010, formulada en data 09/11/2009, per l’agent de la 
Policia Local núm. 3503, contra Noemí Fernández Navarro, que diu el següent: 
 
“Personat al C/ La Manxa, front al núm. 5, es troba el vehicle Seat Cordoba amb matricula 
1839BHC, suspès sobre un cavallet de taller. El vehicle es troba en plena operació de canvi 
d’algunes de les seves parts mecàniques, encara que no hi ha ningú manipulant el mateix. 
 
L’agent observa que s’ha vessat líquid viscós tipus oli sobre el paviment de l’aparcament, 
procedent de les parts mecàniques. S’adjunta fotografia del vehicle mostrant l’estat.” 
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions de l’article 16 apartat c) i f) de l’Ordenança 
Municipal de Neteja d’aquest Ajuntament que diu: 
 
“Art. 16. Es prohibeix realitzar en els espais d’ús públic els actes que s’especifiquen a 
continuació: 
c) L’abocament de qualsevol classe de producte industrial líquid, sòlid, o solidificable que, 
per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys o els paviments o afectar a la 
integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament i/o del 
medi ambient. 
f) Rentar i reparar vehicles en els espais de domini públic.”  
 
Vist que aquesta infracció, segons l’article 16 apartat c) i f) de l’Ordenança de Neteja, pot 
ser considerada com una falta lleu i per tant constitutives d’una sanció per un import de 
42,00 €. 
 
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9 de 
novembre, que regula el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de 
la Generalitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0001/2010 per presumpta infracció de l’article 
16 apartat c) i f) de l’Ordenança Municipal de Neteja. 
 
Segon: Concedir un termini d’al·legacions per un temps no superior a 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació. 
 
Tercer: Nomenar instructor al Sr. José Manuel Roque Damota que podrà abstenir-se 
d’intervenir en l’esmentat procediment d’acord amb l’establert en l’article 28 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, podent-se promoure recusació per l’interessat en qualsevol 
moment de la tramitació del procediment, tal i com estableix l’article 29 de la mateixa 
norma. 
 
Quart: Nomenar secretari de l’expedient al sergent de la Policia Local, Sr. Miguel Brullet 
González. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
5. PROCÉS SANCIONADOR (0002/2010) 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 568/09 de 1 de juliol de 2009, en el qual l’alcalde va 
resoldre delegar a la Junta de Govern Local, l’atribució de sancionar  les faltes de 



 4 

desobediència a l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista la denúncia núm. 0002/2010, formulada en data 15/01/2010, pels agents de la 
Policia Local  núm. 2502 i 3533, contra Francisco José Soto Mares, que diu el següent: 
 
“Els agents actuants, quan realitzaven  el servei de Seguretat Ciutadana per la població, 
han vist un vehicle estacionat a la calçada davant del nº 1, del carrer d’Algarve, s’han 
baixat per denunciar el vehicle, i han vist entre els cotxes un ciutadà, que es la persona 
identificada mes amunt que estava realitzant activitats contràries a la higiene i salubritat 
(orinar sobre la vorera). 
 
Els agents han esperat que acabes de fer les seves necessitats per identificar-lo. Una 
vegada identificat ha estat informat que seria denunciat per la infracció de les Ordenances 
Municipals. 
El ciutadà ha dit que no ho entenia i no s’ho creu.” 
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions de l’article 5 apartat 6 de l’Ordenança 
Municipal de Neteja d’aquest Ajuntament que diu: 
 
“Art. 5.6. Es prohibeix escopir i/o satisfer les necessitats fisiològiques a la via pública.”  
 
Vist que aquesta infracció, segons l’article 5 apartat 6 de l’Ordenança de Neteja, pot ser 
considerada com una falta lleu i per tant constitutiu d’una sanció per un import de 12,02 
€. 
 
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9 de 
novembre, que regula el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de 
la Generalitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0002/2010 per presumpta infracció de l’article 
16 apartat c) i f) de l’Ordenança Municipal de Neteja. 
 
Segon: Concedir un termini d’al·legacions per un temps no superior a 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació. 
 
Tercer: Nomenar instructor al Sr. José Manuel Roque Damota que podrà abstenir-se 
d’intervenir en l’esmentat procediment d’acord amb l’establert en l’article 28 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, podent-se promoure recusació per l’interessat en qualsevol 
moment de la tramitació del procediment, tal i com estableix l’article 29 de la mateixa 
norma. 
 
Quart: Nomenar secretari de l’expedient al sergent de la Policia Local, Sr. Miguel Brullet 
González. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
6. CANVI D’ACTIVITAT PARADES NÚM. 18-19 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Julio García Ruiz, en data 10 de febrer de 2010 i 
registre d’entrada núm. 676, en la qual demana la modificació de l’activitat de les parades 
núm. 18-19 de la qual és el concessionari titular i en les que desenvolupa actualment  
l’activitat de “Venda de Objectes de Regal”. 
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Vist que en el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu article 39 
s’ha exposat el anunci per el canvi d’activitat en el taulell del mercat per les possibles 
al·legacions, i que transcorregut el termini de deu dies que es preveu l’esmenta’t article, 
no hi ha hagut cap al·legació. 
 

Vist l’informe favorable per part del responsable del mercat d’acord en lo preceptiu que 
ens indica en el Reglament de Règim Interior del Mercat respecte a l’autorització per la 
modificació  d’activitat. 
 
Vist l’informe per part de l’enginyer municipal respecte a que l’activitat demanada de 
“Xarcuteria - Cansaladeria”, en quant al compliment de la  normativa sanitària 
corresponent per l’activitat requerida, així com inspecció per part del Veterinari del mercat 
si escau. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Autoritzar el canvi  d’activitat de les parades núm. 18-19 per la venda de 
“Xarcuteria - Cansaladeria” al Sr. Julio García Ruiz, amb DNI núm. 40954416 H i domicili 
al carrer Pirineos, 79 de Barberà del Vallès, informant-li que en tot moment  deurà complir 
les normes que regeixen en el Reglament del Mercat així com les que requereixi la nova 
activitat, tant en matèria sanitària com tècnica.  
 
Segon: La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de tramitació 
d’expedient que ascendeix a 103’55 €, segons l’ordenança núm. 6 6.a), així com 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.  
 
Tercer: Incorporar aquest acord com annex al contracte i la modificació de l’activitat que 
en el seu dia se li va concedir mitjançant concessió administrativa, per les activitats de 
“Venda d’Objectes de Regal” en data 1 de maig de 2008. 
  
Quart: Notificar a l’interessat, al responsable del mercat, a la Junta de Concessionaris i a 
l’àrea d’Acció Territorial respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.  
 
7. CANVI TITULARITAT LOCAL COMERCIAL NÚM. 87 
 
Atesa la instància de data 10 de febrer de 2010, registre d’entrada núm. 904 i cursada per 
la Sra. Eulàlia Sisquella Enjuanes, amb DNI 33875213 P,  com arrendatària del local 
comercial núm. 87, situat a l’av. Costa Brava, núm.2 de Badia del Vallès, on sol·licita el 
canvi de nom  en el contracte d’arrendament de persona física a persona jurídica per la 
constitució d’una Societat Civil Privada, anomenada “ FARMACIA SISQUELLA – ROIG 
SCP” i amb NIF J65184020 i per continuar amb la mateixa activitat de “Oficina de 
Farmàcia”. 
 

Atès l’informe jurídic demanat en el seu dia , el canvi de persona física a persona jurídica 
no comporta cap modificació de les clàusules del contracte subscrit amb aquest 
Ajuntament en data 23 de gener de 2001. 
 
 S’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat del local comercial núm. 87, a favor de 
“FARMACIA SISQUELLA-ROIG SCP”, amb NIF. J65184020, i amb domicili fiscal a l’av. 
Costa Brava, núm. 2, per desenvolupar la mateixa activitat de “ Oficina de Farmàcia”. 
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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’Alcalde perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les 
quantitats esmentades pels nous arrendataris, formalitzi amb aquests, el corresponent 
annex al contracte d’arrendament.  
 
Tercer.- Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes 
les obligacions que es derivin del contracte d’arrendament del local núm. 87 a nom de 
FARMACIA SISQUELLA-ROIG SCP, amb NIF J65184020. 
       
Quart.- El present acord resta condicionat a la liquidació de totes les deutes que pugui tenir 
amb l’Ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.   
 
Cinquè.- L’arrendatari estarà obligat a canvi de nom de la llicència d’activitat o en el seu 
defecte a l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat, dins del termini legal establert. Si 
per circumstàncies imputades al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada, 
l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació  o indemnització 
de cap mena.   
 
Sisè.- Notificar a les parts interessades, a l’Àrea d’Economia, a l’Àrea d’Acció Territorial, 
respecte a la llicència  d’activitat, i a l’ORGT. 
 
8. CESSIÓ LOCAL NÚM. 136 
 
Atesa la instància amb data 1 de març de 2010, cursada per la senyora M. Luisa Real 
Camacho, amb DNI 33891355G, com arrendatària  del local comercial núm. 136, situat a 
l’av. Costa Blava, núm. 8 de Badia del Vallès, on ens comunica la seva decisió de cedir el 
local comercial del qual n’és l’arrendatària per trasllat del negoci a altre local d’aquest 
municipi i davant la impossibilitat de traspassar-lo.  
 
Vist l’informe per part dels serveis tècnics en quant a l’estat del local per a la devolució de 
la fiança que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i que ascendeix 
a un import de 601’01€.   
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta de la senyora M. Luisa Real Camacho, consistent en la cessió 
del local núm. 136, a favor de l’Ajuntament des de el primer dia d’abril de 2010, 
ocasionant la corresponent baixa en el padró dels locals comercials del rebut d’abril de 
2010. 
 
Segon.- Tornar la fiança que va  dipositar en aquest Ajuntament per valor de 601’01 €  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 totes les deutes que pugui 
tenir amb l’Ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.   
 
Quart.- Notificar a les parts interessades, a l’Àrea d’Economia  i a l’ORGT. 
 
9. MODIFICACIÓ PROJECTE D'OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES, CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ D'UNA VORERA D'ACCÉS A LA 
PARADA DEL AUTOBÚS AL SEU PAS PER L'AVINGUDA COSTA BRAVA 5,7 

 
Vista la Modificació de la memòria valorada i documentació annexa referent a les obres 
consistents en  l’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al seu pas per 
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l'avinguda Costa Brava 5,7 amb motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques en 
el municipi, redactats pels serveis tècnics del departament d’Acció Territorial, i amb un 
pressupost d’execució per contracta global de 8.910,97 euros. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals 

De conformitat amb l’establer en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

De conformitat amb els articles 12, 35, 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis d'ens locals. 

S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la Modificació de la memòria valorada i documentació annexa referent a les 
obres consistents en l’adequació d'una vorera d'accés a la parada del autobús al seu pas 
per l'avinguda Costa Brava 5-7, amb motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques 
en el municipi. 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la diferència entre la modificació i la memòria 
aprovada per Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2009 
per les obres d'adequació de la parada de bus a Costa Brava 5-7 adjudicada a Rafael 
Arjona Gámez, per un valor de 3.249,71 euros i 519,95 euros d'iva 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. NOMENAMENT COORDINADORA DE SEGURETAT DE LES OBRES DE 1ª FASE DE 

REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL MERCAT MUNICIPAL SITUAT A L’AV. VIA 
DE LA PLATA, S/N I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT 

 
Vista la recent adjudicació definitiva de les obres de 1ª fase de remodelació de l’enllumenat 
del mercat Municipal situat a l’Avinguda Via de la Plata, s/n a l’empresa ISICCSA, SERVEIS 
I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A., el 6 de novembre de 2009. 
 
Atesa la necessitat de nomenar un coordinador de seguretat i salut per a l’execució de les 
obres. 
 
Vist que la senyora Sandra Mota Nogales arquitecta tècnica municipal forma part d ela 
plantilla de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament i reuneix els requisits necessaris per a 
desenvolupar aquest treball. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 1ª fase de remodelació de l’enllumenat del 
Mercat Municipal situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès presentat per 
l’empresa adjudicatària SICCSA. 
 
Vist l’informe de la coordinadora de seguretat i salut de les obres. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert en l’article 
7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre pel que estableix les Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut de les Obres de construcció i l’article 21.1 de la llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local . 
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S’acorda: 
 
Primer. Nomenar a la senyora Sandra Mota Nogales, coordinadora de seguretat i salut de 
les obres de 1ª fase de remodelació de l’enllumenat del Mercat Municipal situat a 
l’avinguda Via de la Plata, s/n. 
 
Segon. Els treballs a executar per part de la senyora Sandra Mota Nogales es realitzaran 
dintre de l’horari habitual que te contractat pel que no tindrà dret a rebre cap tipus 
d’honoraris extres, llevat que les circumstàncies especials requereixin més dedicació. 
 
Tercer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 1ª fase de l’enllumenat del 
Mercat Municipal situat a l’avinguda Via de la Plata, s/n, de Badia del Vallès, redactat per 
l’empresa ISICCSA, Serveis i Construccions de Castellbisbal, S.A., adjudicatària de les 
obres.  
 
Quart. Notificar l’anterior acord a la coordinadora de seguretat i a l’empresa adjudicatària. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
11. APROVACIÓ DIFERÈCNIA DE PREU DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI DE US 

GENERAL SITUAT A L'AVINGUDA MEDITERRANI, EN L'ACCÉS A LES ESCALES 
MECÀNIQUES DEL PARC DE LA MEDITERRÀNIA A BADIA DEL VALLÈS 

 
Atès que en data 23 de desembre de 2009 es va aprovar l'adjudicacio de les obres  
d'adequació de l'espai de us general situat a l'avinguda Mediterrani, en l'accés a les 
escales mecàniques del parc de la Mediterrània a Badia del Vallès per un valor de 
12.927,40 euros i 2.068,38 euros d'Iva, al contractista Ricardo Rodriguez Muñoz. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en relació a la modificació de preus de les 
obres. 
 
Atès que la diferència d’amidaments ascendeix a 591,81 euros 
 
Atès que s'ha detectat un error en el document comptable aprovat i el valor de les obres 
adjudicades en 236,38 euros 
 
De conformitat amb l’establer en l’article 217 de la  LCSP 30/2007 de octubre “de 
contractes del sector publico”. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del contracte de les obres d'adequació de l'espai de 
us general situat a l'avinguda Mediterrani, en l'accés a les escales mecàniques del 
parc de la Mediterrània a Badia del Vallès  per un valor de 15.587,64 euros. 

 
Segon. Disposar de la despesa  amb càrrec a la partida 1404 1551 61000 del pressupost 
vigent. 

 
Tercer. Notificar a Ricardo Rodriguez Muñoz adjudicatari del contracte, el present acord.  
 
12. APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL PER L’AMPLIACIÓ DEL LOCAL 

COMERCIAL ASITUAT AL CARRER ALGARVE, 2 Ref:2007/032 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de febrer de 2009, va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment l’Estudi de detall per l’ampliació d’un local comercial, emplaçat al 
carrer Algarve, 2, promogut per la Sra. Isabel Granero Nogueira i redactat per l’arquitecte 
Sr. Amador Martínez García 
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L’acord inicial s’ha notificat directament al promotor, Sr. Isabel Granero Nogueira en 
data 22 de febrer de 20010. 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública per termini de vint dies, mitjançant, el  
Butlletí Oficial de la província núm. 53 de data 3 de març de 2010, i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Durant aquest termini d’exposició pública no s’han formulat reclamacions o al·legacions. 
                                                  
Atès que de conformitat amb la disposició transitòria 9a de la Llei 1/2005, del 26 de juliol, 
d’Urbanisme, es poden tramitar aquells estudis de detall expressament exigits pel 
planejament i també els que resultin necessaris. 
 
Atès que la seva tramitació es realitzarà d’acord amb la normativa anterior, essent la 
tramitació recollida en els articles 64 a 66 del derogat Decret Legislatiu 1/90, de 12 de 
juliol. 
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’art. 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21 
d’abril, i l’acord amb el que disposa el Decret d’alcaldia núm. 679/07 de data 26 de juny 
de 2007, pel qual es delega a la Junta de Govern local l’aprovació dels instruments del 
planejament general que no estiguin expressament atribuïts al ple: 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall per l’ampliació d’un local comercial, 
emplaçat al carrer Algarve, 2, promogut per la Sra. Isabel Granero Nogueira  i redactat per 
l’arquitecte Sr. Amador Martínez García  
 
Segon.- Notificar el present acord als  interessats.  
 
Tercer.- Remetre en duplicat exemplar, l’estudi de detall i còpia de l’expedient administratiu 
a  la Comissió Territorial d’Urbanisme  als efectes pertinents”. 
 
13. IMPLANTACIÓ DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y CLORACIÓN DE LAS FUENTES 

PÚBLICAS DE LA PLAZA MAYOR Y ROTONDA DE AV. MEDITERRÁNEO PARA 
AHORRO ENERGÉTICO 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2010, en la que se 
aprueba inicialmente el proyecto de obras de “Implantación de sistemas de filtración y 
cloración de las fuentes públicas de la Plaza Mayor y rotonda de Av. Mediterráneo para 
ahorro energético de Badia del Vallès. 
 
Visto que el expediente ha estado sometido a información pública en el período del 9 de 
marzo de 2010 hasta el dia 26 de marzo ambos incluidos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia  núm. 58, si que se hayan presentado ninguna reclamación o alegación, como 
consta en el certificado de secretaria adjunto. 
 
Visto que la tramitación del expediente se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 
50 de la LPA. 
 
S’acorda: 
 
Primero. Aprovar definitivamente el proyecto de obras de “Implantación de sistemas de 
filtración y cloración de las fuentes públicas de la Plaza Mayor y rotonda de Av. 
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Mediterráneo para ahorro energético” de Badia del Vallès con un presupuesto de 
41.880,82 euros y 6.700,93 euros de IVA. 
 
Segundo. Notificar el anterior acuerdo a los interesados. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, el Tinent d’alcalde primer 
declara la sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’Alcalde primer       La secretària  
 
 


