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JUNTA DE GOVERN LOCAL 32/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 23 de setembre 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: 
 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 16 de setembre 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 
152.892,95 €, de la relació núm. 64/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 334.695,89 €,  de la relació núm. 73/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Gas Natural Servicios SDG, S.A.) per un import de 4.992,52 €,  de la relació núm. 72/2013. 
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3. BAIXA CAMBRA DE FRUITES I VERDURES NÚM. 5 
 
 
Atès la instància presentada pel  Sr. Luis García Lopera, amb número de DNI 25859408W i en 
representació de COMERCIAL DE PASTELERIA DEL VALLES SL, com concessionari de les 
parades del  mercat núm. 167-168-169 destinades a l’activitat de  Forn de Pa , en data  6 de 
setembre de 2013 i registre d’entrada núm. 5509 sol·licitant la baixa de la cambra de fruites i 
verdures núm. 5 de 4’48  m3 de superfície i  amb data del 30 de setembre de 2013. 
 
Vist l’informa per part de la direcció del mercat.  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Donar de baixa de  la cambra de fruites i verdures núm. 5  en el padró, amb una 
superfície 4’48 m3  i que consta a nom de COMERCIAL DE PASTELERIA DEL VALLES SLL 
amb NIF número  B62431093, i amb efectes del 30 de setembre de 2013. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i a l’ORGT. 
 
 
4. TRASPÀS PARADES 61-66 I MAGATZEM NÚM. 37 
 
 
Vista la instància presentada per la senyora Trinidad López Castillo en data 9 de setembre de 
2013 i registre d’entrada núm.5564, en la qual demana autorització per traspassar les parades 
números  61-66 i el magatzem núm. 37  del mercat a favor del/de la Sr./Sra. Manuel Prat 
Aranda, amb DNI núm. 39319324 L, pel preu de 15.000’00 € i per continuar amb la mateixa 
activitat de “Fruites i Verdures”. 
 
Vist l’informe per part del responsable del Mercat 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el traspàs de les parades núm. 61-66 i el magatzem núm. 37 a favor del/de la 
Sr./Sra. Manuel Prat Aranda, amb DNI 39319324L Y, per la quantitat de 15.000’00 € i per 
realitzar l’activitat de “Fruites i Verdures”. 
 
Segon.- La present autorització resta condicionada a l’obtenció de la llicència d’obertura i 
activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies 
imputables al concessionari, aquest no obtingués la llicència meritada, l’ajuntament podrà 
resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena. 
 
Tercer.- Formalitzar el corresponent  contracte de concessió administrativa, una vegada 
finalitzats tos els requisits necessaris per efectuar aquesta obertura, el qual desplegarà efectes 
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats,  a l’àrea d’Urbanisme pel que fa a l’obtenció 
de la llicencia d’activitat, a l’encarregat del Mercat i a l’ORGT. 
 
 
5. BAIXA CAMBRA DE FRUITES I VERDURES NÚM. 9 
 
 
Atès la instància presentada per la Sra. Trinidad López Castillo, amb número de DNI 
46506460T, com concessionari de les parades del  mercat núm. 61-66 destinades a l’activitat 
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de  Fruites i Verdures  , en data  16 de setembre de 2013 i registre d’entrada núm. 6606 
sol·licitant la baixa de la cambra de fruites i verdures núm. 9 de 4’945  m3 de superfície i  amb 
data del 30 de setembre de 2013. 
 
Vist l’informa per part de la direcció del mercat.  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Donar de baixa de  la cambra de fruites i verdures núm. 9  en el padró, amb una 
superfície 4’945 m3  i que consta a nom de la Sra. Trinidad López Castillo amb DNI número 
46506460T, i amb efectes del 30 de setembre de 2013. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i a l’ORGT. 

 
 
6. CANVI DE TITULAR DE LES PARADES NÚM. 144-145 PER ACTES MORTIS-CAUSA 

DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
 
Vista la instància presentada per la senyora M. Antonia Martin Garcia en data 12 de setembre 
de 2013 i registre d’entrada núm. 5572, en la qual demana el canvi de nom de les concessions 
administratives del mercat municipal núm. 144-145  destinades a l’activitat de “Joieria -  
Bijuteria -  Rellotgeria”. 
 
Vist que segons el padró del mercat municipal,  a data d’avui, figura com a titular de les 
esmentades concessions el Sr.  Clemente Ces Balbuena amb autorització de data 20 d’octubre 
de 1993 mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 1993. 
 
Vist la comunicació per part de la Sra. M. Antonia Martín García de la defunció del senyor Ces 
Balbuena en data 25 de juliol de 2012 del qual adjunta certificat. 
Vista la documentació presentada en aquest ajuntament d’acceptació i adjudicació de herència 
i renuncia de legitima segons els articles núm. 32 i 33 del RRIMM en el que figura com hereva 
universal la Sra. M. Antonia Martin Garcia. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el canvi de nom de les concessions administratives de les parades núm. 144-
145 a favor de la  senyora M. Antonia Martin Garcia amb DNI 40950737 L, amb domicili a 
l’avinguda Tibidabo núm. 108 de Barberà del Vallès  i per desenvolupar la mateixa activitat de 
“Joieria -  Bijuteria -  Rellotgeria”. 
 
Segon: La present autorització resta condicionada a l’obtenció de la llicència d’obertura i 
activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si por circumstàncies 
imputables als concessionaris, aquests no obtinguéssim la llicència meritada, l’Ajuntament 
podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena. 
 
Tercer: Formalitzar la corresponent subrogació del contracte de concessió administrativa, una 
vegada finalitats tots el tràmits i requisits necessaris, el qual desplegarà efectes amb les seves 
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. 
 
Quart: Notificar el present acord als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Acció Territorial 
respecte a la llicència d’activitat i a l’ORGT.  
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BADIA 

DEL VALLES PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL PER AL 2013 
 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès, juntament amb l’Associació de Comerciants de Badia 
del Vallès ham desenvolupat diverses actuacions de suport al comerç local i que considera 
continuar amb l’esforç de petites accions que ajudin a millorar la competitivitat del sector. 
 
Vist que l’associació de Comerciants de Badia del Vallès, ha sol·licitat la col·laboració per part  
d’aquest ajuntament per impulsar diverses actuacions previstes dins del projecte de 
dinamització del comerç local 2013, segons el projecte presentat al ajuntament i que forma part 
d’aquest expedient. 
 
Vist que existeix en el pressupost municipal del 2013 una partida específica per subvencionar 
activitats comercials. 
 
Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament del 
import sol·licitat per part de l’associació de comerciants pel conveni de 2013 i per l’import 
sol.licitat. 
 
Vist el conveni que s’adjunta i de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre de subvencions públiques, el RD 887/2006, de 21 de juliol que aprova el 
“Reglamento de la Ley de subvenciones públicas” i els articles 118 i següents del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració amb l’associació de Comerciants de 
Badia del Vallès per el desenvolupament de les actuacions especificades amb el projecte 
presentat  i que comportarà l’atorgament d’una subvenció de 1.500’00 € per aquestes 
actuacions de suport al comerç local. 
  
Segon.- Sol·licitar la justificació de les despeses que es derivin del mateix conveni, de la qual 
es objecte aquesta subvenció. 
  
Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4312.48912 del pressupost vigent. 
 
Quart.- Notificat a l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès i a l’Àrea d’Economia. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


