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JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 4 DE FEBRER DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 4 de febrer de 2013 
 
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 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero  
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 de gener de 
2013. 
 
 
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 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment 
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcaldessa i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
299.509,97 €, de la relació núm. 04/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 22.968,24 €,  de la relació núm. 04/2013. 
 
 
3. CALENDARI PER L’ANY 2013 DEL MERCAT MUNICIPAL 
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Vist l’ordre EMO/ 377/2012 de 16 de novembre de 2012, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals per l’any 2013, 2014 i 2015. 
 
Vistes les dues festes locals de Badia que para el proper any 2013 s’han fixat pel 15 d’abril 
(Dia de la Independència) i pel 20 de maig (segon dilluns de pasqua).  
 
Vist que desprès de les consultats realitzades per d'aquest departament als representats del  
concessionaris del mercat, mitjançant proposta de calendari comercial per a l'any 2013 i havent 
arribat a un consens respecte al dies de obertura i de festes laborals.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el calendari oficial comercial del Mercat Municipal per l’any 2013, segons el 
quadra que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon.- Col·locar el calendari pel 2013, en el taulell d’anuncis del mercat municipal perquè 
s’assabentin tots els concessionaris del mercat i fer-los arribar un a cadascun dels titulars de 
les concessions. 
 
Segons.- Notificar aquest acord al Responsable del Mercat i a la Junta de Concessionaris del 
Mercat, així com al departament d’Urbanisme i Medi ambient en quant a la previsió del servei 
de recollida de residus del mercat per als dies que no siguin laborals i que no estigui contractat 
aquest servei.  
 
 
4. MODIFICACIÓ HORARI  PER L’ANY 2013 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
 
Vist l’acord de data de Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2010  en la que es va aprovar 
l’horari comercial tant comercial com per càrrega i descàrrega per l’any 2011 així com la 
modificació en mig hora del horari d’obertura els dilluns i mig hora en l’horari de tancament dels 
divendres aprovada el 4 de febrer de 2011. 
 
Vis la proposta presentada per la Junta de Concessionaris el 25 de gener, respecte a ampliar 
mig hora mes l’horari d’obertura al públic el dilluns, així com la del moll de càrrega i descàrrega 
en un quart d’hora més aviat de dilluns a dissabte.  
 
Vist que aquests canvis no comporten cap disminució en les hores de servei del mercat per els 
usuaris / clients del mercat municipal ni cap variació en l’horari del personal del mercat. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del horari de venda mel mercat municipal per aquest any 2013, 
segons el quadre que s’adjunta a aquesta proposta d’acord. 
 
Segon.- Col·locar l’horari per al 2013, en el taulell d’anuncis del mercat municipal perquè 
s’assabentin tots els concessionaris del mercat i fer-ne la publicitat que es consideri necessària 
per que es pugui assabentar tots els usuaris / clients del mercat. 
 
Segons.- Notificar aquest acord al Responsable del Mercat i a la Junta de Concessionaris del 
Mercat. 
 
 
5. PROCÉS SANCIONADOR AGUSTIN TURRION TURRION  0003/2013 
 
 
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 desobediència a 
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l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que s’hagi delegat a un altre 
òrgan. 
 
Vista la denúncia núm. 0003/2013, formulada en data 21/01/2013, per l’agent de la Policia 
Local  núm 3503, contra AGUSTIN TURRION TURRION  que diu el següent: 
 
“ A las 10.00 horas del día 21 de enero de 2013, el agente 3503 de esta policia local procede a 
levantar la presente acta,  para poner en conocimiento del ayuntamiento que se ha observado 
en el parking de la parte trasera de la calle Algarve núm. 8, al vehículo Renault Laguna  
matrícula B-8536-TM , con la parte interior del tambor de freno desmontado y sin la rueda 
trasera izquierda, lugar de donde es el mecanismo mencionado. El vehículo se encuentra en 
plena operación de cambio de alguna de sus partes mecánicas, aunque no hay nadie 
manipulando el mismo. 
 
Se adjuntan dos fotografías del vehículo mostrando el estado. 
 
Que consultada la base de datos de tráfico, aparece como titular del mismo al sr. AGUSTÍN 
TURRIÓN TURRIÓN, con DNI 0747411E domicilio en C/ Estadella 86, bj. 1, 08030 de 
Barcelona.” 
  
Vist que aquest fet pot constituir d’ infracció a l’ordenança de neteja d’aquest Ajuntament, en 
l’art. 16 apartat f) Que prohibeix netejar i reparar vehicles als espai s de domini públic 
 
Vist que aquesta infracció, segons  l’article 16 apartat f)  de l’ordenança de neteja d’aquest 
ajuntament, pot ser considerada com a falta lleu i per tant constitutiu d’una sanció per un import 
total de 12,00 €. 
 
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. 0003/2013 per presumpta infracció de l’article 16 
apartat f)  de l’ordenança Municipal de Neteja. 
 
Aquest expedient es tramitarà per procediment abreujat. 
 
Segon. Concedir un termini d’al·legacions de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació, i alhora, al mateix escrit d’al·legacions, proposar els mitjans de 
prova de què es pretengui valer. 
 
Tercer: Nomenar instructor al Sr. José Manuel Roque Damota que podrà abstenir-se 
d’intervenir en l’esmenta’t procediment d’acord amb l’establer en l’article 28 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, ponent-se promoure recusació per l’interessa’t 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 Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Barranco 
Trejo. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a  la persona afectada . 
 
 
6. PROCEDIMENT SANCIONADOR AHMED EL MALEH 0002/2013 
 
 
Atès el Decret d’alcaldia núm. 568/09 d’1 de juliol de 2009, en el qual l’alcaldessa va resoldre 
delegar a la Junta de Govern Local, l’atribució de sancionar les faltes de desobediència a 
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l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que s’hagi delegat a un altre 
òrgan. 
 
Vista la denúncia núm. 0002/2013, formulada en data 23 de gener de 2013 per l’agent de la 
Policia Local núm. 3503, contra el Sr. Ahmed El Maleh, que diu el següent: 
 
“A las 12:15 h. del día 23 de enero de 2013, el agente 3503 de esta policía local procede a 
levantar la presente acta, para poner en conocimiento del ayuntamiento que se ha observado 
en el parking de la parte trasera de la calle Algarve, nº 11, el vehículo Renault Laguna con 
matrícula B-9399-UH, suspendido sobre un neumático en su lateral. El vehículo se encuentra 
en plena operación de cambio de alguna de sus partes mecánicas, de la rueda trasera 
izquierda, aunque no hay nadie manipulando el mismo. 
Se adjuntan dos fotografías del vehículo mostrando el estado”. 
 
Vist que aquest fet pot constituir una infracció de l’article 16, apartat f), de l’Ordenança 
Municipal de Neteja, que diu: 
 
“Art. 16.f). Es prohibeix realitzar l’acte que s’especifica a continuació: 
 
f) Rentar i reparar vehicles en els espais de domini públic.  
 
Vist que aquesta infracció, segons l’article 16, apartat f), de l’Ordenança Municipal de Neteja, 
pot ser considerada com una falta lleu i per tant, constitutiva d’una sanció per import de 12,00.-
€. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Incoar l’expedient sancionador núm. 0002/2013 per presumpta infracció de l’article 16, 
apartat f), de l’Ordenança Municipal de Neteja. 
 
Aquest expedient es tramitarà per procediment abreujat. 
 
Segon. Concedir un termini d’al·legacions de 10 dies naturals, comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació, i alhora, al mateix escrit d’al·legacions, proposar els mitjans de 
prova de que es pretengui valer. 
 
Tercer. Nomenar instructor al Sr. José M. Roque Damota que podrà abstenir-se d’intervenir en 
l’esmenta’t procediment, d’acord amb l’establert en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, ponent-se promoure recusació per l’interessa’t 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 Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Barranco 
Trejo. 
 
Cinquè. Notificar el següent acord a l’interessat. 
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
7. ADJUDICACIÓ LOCALS COMERCIALS PER CONCURS DE PROCEDIMENT OBERT 

LOCALS NÚM. 34-75-78-79-90-119-120-131 i 136 
 
 
Atès que l’ajuntament en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2012 va aprovar el Plec de 
Condicions Econòmiques - Administratives mitjançant concurs de procediment obert per 
l’arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès i la delegació 



 5 

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. 
 
Atès que l’acta de la mesa de contractació per a l’adjudicació dels locals nombres 34-75-78-79-
90-119-120-131 i 136, celebrada el dia 17 de gener de 2013,  en primera instancia i el 28 de 
gener de 2013, en segona, ha acordat proposar a l’òrgan competent l’adjudicació en règim 
d’arrendament els locals núm. 34, 75, 78, 79, 90, 119, 120, 131 i 136. 
 
Atès que segons  figura en aquest expedient durant el període de presentació de proposicions, 
no s’ha presentat cap proposta per a la resta dels locals que entraven a licitació ( locals núm. 3, 
6, 10, 12, 14, 30, 32, 91, 92, 102, 107, 117 i 125. 
 
Vist l’informe tècnic del servei de Promoció Econòmica i Comerç. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Declarar vàlid el procediment per a l’adjudicació en règim d’arrendament dels locals 
comercials nombres 34, 75, 78, 79, 90, 119, 120, 131 i 136. 
 
Segon. Adjudicar els locals nombres 34, 75, 78, 79, 90, 119, 120, 131 i 136 a les següents 
persones i amb les activitats que s’indiquen en el següent quadre:  
 
 
Local 119 C/ Menorca, 6 Sr. Santos Alcojor Frankfurt 32 
Local 120 C/ Menorca, 8 Sr. Santos Alcojor Frankfurt 32 
Local131 C/ Mallorca 1 Sr. Santos Alcojor Frankfurt 32 
Local 34 Av. Cantàbric, 23 Sra. Crisitina Retamero Artesania 40 
Local 79 Av. Cantàbric, 3 VJCANOSA SCP Bugaderia 42 
Local 75 C. Saragossa, 5 Sr. Jordi Aracil Perruqueria 7 
Local 78 Av. Cantàbric, 5 Sra. Mónica Moreno Perruqueria 9 
Local 136 Av. Costa Blava, 8 ESSE GESTIÖ SCP Gestoria 32 
Local 90 C. La Manxa, 5 Sra. Maite Caballero Perruqueria 20 

  
 
Tercer. La resta de licitadors que no hagin resultat proposats com a adjudicataris, Sra. Antonia 
Català  Collado i Sr. Tarik Javed,  tal i com es va acordar en la primera reunió per part de la 
mesa de contractació, podran optar als locals que hagin quedat deserts, desprès de rebre la 
notificació, sense necessitat de convocar un nou concurs i en el termini màxim d’un mes a partir 
de l’endemà de rebre la notificació. 
 
Quart. Declarar  el concurs del procediment dels locals comercials núm. 3, 6, 10, 12, 14, 30, 32, 
91, 92, 102, 107, 117 i 125, desert per falta de licitadors durant el període de presentació de 
proposicions.   
 
Cinquè. Traslladar els anterior acords als interessats, instant-los a què en un termini de 15 dies 
hàbils acreditin davant la Tresoreria de l’ajuntament l’ingrés de la garantia definitiva 
corresponent a l’import  de QUATRE mensualitats de renda del local pel que hagi licitat , tal i 
com s’especifica a la clàusula cinquena  del Plec de Condicions economicoadministratives. 
 
 
8. APROVACIÓ DESPESES GESTIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL FEBRER 2013 
 
 
Atès que la llei 12/2007,  de Serveis Socials,  estableix que ens locals tenen la obligació de 
facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat. 
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Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social 
 
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2013, amb dotació pressupostària 
a l’aplicació 0803.2301.48000 del pressupost prorrogat. 
 
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 
 
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 D. LEG. 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 Bases 
d’execució del pressupost.  
 
S'acorda: 
 
Ùnic. Aprovar  l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament 
a justificar (fases ADOJ), per un import de 10.000,00 €, per atendre les obligacions, 
corresponents al mes de febrer de 2013, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa. 


