
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 12 DE MAIG DE 2015

(expte. 1188/2015)

Badia del Vallès, 12 de maig de 2015

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 pel Tinent 
d'alcaldessa primer senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.

Hi concorren els regidors següents:

Raquel Gracia Peral

Montserrat Jimènez Molina 

Excusen la  seva assistència  l'alcaldessa  senyora  Eva  Menor  Cantador  i  el  senyor 
Antonio Sabariego Guerrero.

La  Corporació  està  assistida  per  secretària  municipal, Carmen  Coll  Gaudens,  que 
dóna fe de l’acte.

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, 
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el  
següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

2. Documents comptables (expte. 1188/2015)

3. Conveni centre de dia ús piscina (expte. 1122/2015)

4. Traspàs locals comercials 116 i 117 (expte. 1082/2015)

5.  Adhesió  al  Conveni  de col·laboració  amb la Xarxa Local  SITMUN entre  
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i sol·licitud de subvenció per al seu  
desenvolupament (expte. 991)

6.  Renovació  autoritzacions  administratives  parades  mercat  de  venda  no  
sedentària corresponent a l'any 2015 (expte. 1310)

7. Temes d'urgència
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1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 5 
de maig de 2015.

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1188/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 7 de maig de 2015 s’ha procedit  a la fiscalització prèvia i  comptabilització 
provisional  dels  documents comptables,  tramesos pels  diferents serveis  municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.   

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

184 i  185 del  RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text  refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.

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 reguladora de les hisendes locals.

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import  
total de 5.039,40 €, segons es detalla a la relació núm. 15/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
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d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  101.686,43  €,  segons es detalla  
a la relació núm. 30/2015, adjunta.

3. CONVENI CENTRE DE DIA ÚS PISCINA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1122/2015, relatiu a Conveni centre de dia ús piscina de Utilització 
de la piscina del complex Esportiu de Badia del Vallès per part de les persones grans 
amb  manca  d'autonomia  que  assisteixen  al  Centre  de  Dia  de  Badia  del  Vallès. 
Portaran a terme activitats d'hidroteràpia adaptada a persones grans i estaran assistits 
en tot moment per professionals amb la titulació adient per realitzar aquesta activitat..  

II. Relació de Fets

1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor d'esports de l'àrea 
Social i  cultural, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb Eulen Servicios 
Sociosanitarios , amb la finalitat de l'ús de la piscina del Complex Esportiu.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 
a 28, i 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; arts. 52, 53, 239 i ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del 
RD Legislatiu  3/2011,  de 14  de novembre,  que aprova el  text  refós  de la  Llei  de 
contractes del  sector  públic;  art.  22  i  ss.  de la  Llei  38/2003,  de 17  de novembre, 
general de subvencions; i  els arts.  303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

2n.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això,  s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i 
Eulen Servicios Sociosanitarios per Utilització de la piscina del complex Esportiu de 
Badia  del  Vallès  per  part  de  les  persones  grans  amb  manca  d'autonomia  que 
assisteixen  al  Centre  de  Dia  de  Badia  del  Vallès.  Portaran  a  terme  activitats 
d'hidroteràpia  adaptada  a  persones  grans  i  estaran  assistits  en  tot  moment  per 
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professionals  amb  la  titulació  adient  per  realitzar  aquesta  activitat.  i  atendre  les 
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor 
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Eulen Servicios Sociosanitarios.

4. TRASPÀS LOCALS COMERCIALS 116 I 117

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1082/2015, relatiu al traspàs del local comercial núm.116-117, situat 
a Av. Eivissa  14-16 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1.  Per instància número 2833 de data  21 de març  de 2015,  el  Sr.  Santos Alcojor 
Llavero  amb DNI-46941394G com arrendatari  dels  locals  comercials  núm.116-117, 
destinats a l'activitat de «FRANKFURT», manifesta la seva voluntat de traspassar els 
locals esmentats a favor del Sr. Francisco González Jiménez amb DNI-46225488L per 
continuar amb la mateixa activitat econòmica.

III. Fonaments de dret

1r.  Segons acord del Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, 
delegant en la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat 
acord, amb l'objectiu d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs 
obligacions  contractuals  dels  comerços  de  Badia  del  Vallès,  juntament  amb  les 
condicions  contractuals  novades  que  van  ser  aprovades  per  l'acord  de  Junta  de 
Govern Local de data 18 de març de 2013.

2n.  Atès  l'informe  de  tresoreria  de  data  04  de  maig  de  2015  informant  de  la 
inexistència de deutes.

3r.  Quant  a  la  devolució  de  la  fiança  es  deixa  en  suspens  pendent  a  l'informe 
d'inspecció tècnica corresponent.

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Autoritzar al Sr. Santos Alcojor Llavero amb DNI-46941394-G, el traspàs dels 
locals núm.116-117 ubicat al Carrer Eivissa 14-16, a favor del senyor del Sr. Francisco 
González  Jiménez  amb  DNI-46225488-L,  per  desenvolupar  la  mateixa  activitat 
econòmica  «FRANKFURT»  en  les  condicions  contractuals  novades  que  van  ser 
aprovades per l'acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2013.

Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la 
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quantitat de 343,20 € (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 343,20 € en 
concepte  de  garantia  addicional  del  local  116,  a  més  de  la  mateixa  quantitat  en 
concepte de fiança i de garantia addicional pel local 117,  amb l'objecte d'assegurar les 
obligacions derivades dels futurs contractes.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia 
addicional  en  aquest  Ajuntament  pel  nou  arrendatari,  formalitzi  amb  aquest   els 
corresponents contractes d'arrendament (local 116 i  117) d'acord amb l'acord de la 
Junta de Govern Local  de data 28 de març de 2013,  fins a l'1 de gener de 2020 
prorrogables anualment  fins a la  data  màxima de l'1  de gener  de 2025,  a la  qual 
quedarien  extingits  a  tot  efecte  legal.  Una  vegada  formalitzats  els  contractes 
d'arrendaments,  aquests  desplegaran  efectes  amb  les  seves  respectives 
contraprestacions  des  de  la  data  en  què  els  mateixos  es  signin.  No  obstant, 
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini 
màxim de  tres  mesos.  Si  per  circumstàncies  imputables  al  arrendatari,  aquest  no 
obtingues la  llicència meritada,  l'Ajuntament  podrà resoldre el  contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

Quart.  Deixar  en  suspens  la  devolució  de  la  fiança  en  tant  no  s'emeti  l'informe 
d'inspecció tècnica corresponent.

Cinquè. La present  autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats 
esmentades en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el 
present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea d'acció territorial 
respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

5. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA XARXA LOCAL SITMUN 
ENTRE  L'AJUNTAMENT  I  LA DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA I  SOL·LICITUD  DE 
SUBVENCIÓ PER AL SEU DESENVOLUPAMENT

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  991/2015  ,  relatiu  a  l'aprovació  del  conveni  administratiu  entre 
l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de Barcelona per l'Adhesió a la Xarxa 
Local SITMUN ( Sistema d'informació Territorial Municipal ).

 

II. Relació de Fets

 

1. Vist el protocol aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona relatiu a l'adhesió al 
Protocol de la Xarxa Local SITMUN

 

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
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finalitats  públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que 
garantitzen  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal,  les  competències 
delegades i les garanties jurídiques conforme la legislació aplicable.

 

III. Fonaments de dret

 

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 
a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic; art. 6 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i els arts. 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
(ROAS)

2on. Règim de concertació del Catàleg de serveis 2015.

3er.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 507/2011, de 22 de juny, en la 
Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el  Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i  la 
Diputació de Barcelona per l'Adhesió a la Xarxa Local SITMUN ( Sistema d'informació 
Territorial Municipal )  i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva 
d'aquest acord.  

Segon. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona recurs Tècnic per al Desenvolupament 
de sistemes d'informació i gestió, dins de l'àmbit de concertació per a la Garantia de la 
prestació adequada de serveis públics Locals. Codi recurs 5094, dins del Catàleg « 
Xarxa de Governs Locals 2045» per l'elaboració de la cartografia topogràfica urbana 
digital 3D E=1:1.000

Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

6.  RENOVACIÓ  AUTORITZACIÓN  ADMINISTRATIVES  PARADES  MERCAT  DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA CORRESPONENT A L'ANY 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1310/2014, relatiu a la confecció del padró de parades de venda no 
sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès per a 2015.
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II. Relació de Fets

1. Per la Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2014 es va aprovar el padró de 
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de 
Badia del Vallès.

2. En data 20 de gener de 2015, la Junta de Govern Local,  va aprovar establir  el 
termini, del 2 al 28 de febrer de 2015, per presentar la documentació per renovar les 
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de 
Badia del Vallès.

3. Per instàncies presentades pels titulars de les parades del  mercat de venda no 
sedentària de Badia del Vallès números 58, 62, 76 i 164  sol·licitant un canvi d’ubicació

al  mercadet,  en  dates  13/03/2015,  02/03/2015,  17/03/2015,  29/01/2015, 
respectivament.

4.  Atès  l’informe  tècnic  del  servei  de  promoció  econòmica  i  comerç  d’aquest 
Ajuntament.

5. Vist el plànol d’ubicació de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia 
del Vallès.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia 
del Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.

2n.  D’acord amb l’article 11 del  Reglament  regulador de la  venda no sedentària  a 
Badia del Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 507/2011, de 22 de juny.

Per tot això s'acorda:

Primer. Aprovar les renovacions de les autoritzacions administratives corresponents a 
les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès corresponent a 
l’any 2015,  així  com el  plànol  d’ubicació d’aquestes,  segons annexos 1 i  2  que s’ 
adjunten.

Segon. Declarar la revocació, amb efectes de data de la aprovació d’aquest acord, de 
les autoritzacions administratives dels titulars que es detallen en annex 3, per manca 
de compliment dels requisits previstos al Reglament de venda no sedentària de Badia 
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del Vallès, restant lliures les parades per possibles ampliacions i/o canvis d’ubicació i 
per a una nova adjudicació.

Tercer. Aprovar les ampliacions i canvis d’ubicació de les parades que es detallen a 
continuació  i,  liquidar  la  taxa  corresponent  a  l’Ordenança  Fiscal  número  18  sobre 
l’expedició de la targeta d’autorització i modificant el padró amb la reubicació de les 
parades segons annex 4.

Parada 76 passa a la parada 80 passant de 10mts. a 12mts.

Parada 62 passa a la parada 88 passant de 8mts. a 9mts.

Parada 192 passa a la parada 164 passant de 6mts. a 4mts.

Parada 58 passa a la parada 8 mantenint els 6mts.

Parada 60 passa a la parada 58 passant de 7mts a 8mts.

Quart.   Aprovar  les  liquidacions  de  la  taxa  per  l’ocupació  de  parades  al  mercat 
ambulant setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18, per un import total de 
83.590.000€, segons  es detalla a l’annex 1 adjunt.

Cinquè.  Quart.  Notificar  la  present  resolució als interessats,  al  servei  d'Economia i 
Hisenda i, a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Finalitzats  els  punts  de l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'adopten els 
següents acords:

7.AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA VENDA DE MATERIAL PIROTÈCNIC

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  561/2015,  relatiu  a  l'expedient  per  a  l'atorgament  d'autorització 
administrativa. 

 

II. Relació de Fets

1. Per provisió del tinent d'alcaldessa de l'àrea d'urbanisme i medi ambient, de data 
26/02/2015, es va iniciar l'expedient per a l'atorgament d'autorització administrativa per 
a l'ocupació  privativa  de la  via pública per a la  venda de pirotècnia,  les raons de 
necessitat, conveniència i oportunitat consten en l'expedient.

2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17/03/2015, es va aprovar el Plec 
de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran aquest 
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procediment  regulador  del  procediment  per  a  l'atorgament  d'una  autorització 
administrativa  d'ocupació  privativa  de  la  via  pública  per  a  la  venda  de  material 
pirotècnic,  mitjançant  tramitació  ordinària,  procediment  negociat  sense  publicitat  i 
oferta econòmica més avantatjosa segons diversos criteris objectius d'adjudicació.

3. Realitzada les consultes a diverses empreses i finalitzats els períodes i sessions de 
de negociació, la Mesa de Contractació, en sessió de data 28/04/2015, va formular 
proposta  d'adjudicació en favor de l'empresa Gironina,  sl,  per  considerar-la  l'oferta 
econòmica més avantatjosa.

4. Requerit  l'adjudicatari  proposat, ha estat presentada la documentació justificativa 
requerida  i  ha  esta  constituïda  la  garantia  definitiva,  d'acord  amb  la  diligència  de 
secretaria de data 12/05/2015.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb allò previst a les clàusules  12a i concordants del Plec de clàusules 
administratives, econòmiques i tècniques particulars reguladores del procediment i el 
que  disposen als articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb el que disposen el Reglament regulador de la venda no sedentària a 
Badia del Vallès (BOP 28.08.2013); el Decret legislatiu 1/1993,de 9 de marc, sobre 
comerç interior a Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, entre d'altra legislació aplicable.

3r. D'acord amb l'article 21,1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret 
d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de selecció seguit i d'acord amb la proposta de la 
Mesa de Contractació atorgar a l'empresa GIRONINA, SL, amb CIF B-58003955, com 
oferta més avantatjosa presentada, una autorització administrativa administrativa de 
l’ocupació privativa per a la instal·lació de 3 casetes de venda de material pirotècnic 
que s’ubicaran a:

1. Avinguda de la Mediterrània, rotonda carretera de Cerdanyola

2. Carrer Tibidabo, darrera del Poliesportiu Vell 

3. Carrer La Rodona, nou accés a Badia des de l'IKEA
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La  vigència  d'aquesta  autorització  administrativa  serà  de  quinze  anys,  i  amb  les 
condicions, règim jurídic i obligacions definides al Plec de clàusules administratives, 
econòmiques  i  tècniques  particulars  que  regulen  l'autorització  administrativa,  el 
Reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès, el procediment i la 
normativa general i específica d'aplicació expressada i que resulti d'aplicació durant la 
vigència de l'autorització.

Segon.  Condicionar  el  present  acord  a  la  realització,  dins  dels  terminis  que  es 
notifiquin a l'efecte,  dels  següents ingressos:  5.119 euros,  en concepte de  cànon 
proposat i acceptat i 3.481, 50 euros, en concepte de taxa d'OVP 2015, d'acord amb 
allò disposat a l'Ordenança Fiscal número 12, article 6, apartat 1.7.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  els  licitadors  del  procediment,  l'adjudicatari  i  la 
Subdelegació del Govern de l'Estat a Catalunya. 

I  no  havent  més  assumptes  per  tractar  i  complint  l’objecte  de  l’acte,  el  Tinent 
d'alcaldessa primer Juan Antonio Lancho Aceituno, aixeca la sessió essent les dotze 
hores i deu minuts, el qual, com a secretària municipal, en dono fe.
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