
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10 DE JULIOL DE 2015

(expte. 1653/2015)

Badia del Vallès, 10 de juliol de 2015

La Junta de Govern Local, quan són les tretze hores i deu minuts, es reuneix, a la sala 
de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per l'alcaldessa 
Eva menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Montserrat Jiménez Molina

Iván Sanz Pérez

Excusa la seva assistència el Sr. Josep Martínez Valencia.

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

Una vegada verificada per la secretària 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.    DOCUMENTS COMPTABLES

2.    APROVACIÓ  DESPESES  GESTIÓ  AJUTS  D'URGÈNCIA  SOCIAL  JULIOL  2015 
(expte. Núm. 1598/2015)

3.    APROVACIÓ  COMPTE  DE  GESTIÓ  RECAPTATÒRIA  DE  MULTES  ABRIL  2015 
(expte. 1533/2015)

4.    COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI I EXERCICI ACTIVITAT COMERCIAL LOCAL N.12 
(expte. 150/2015)

5.    TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 36 (expte. 1419/2015)

6.    TRASPÀS PLAÇA DE PÀRQUING NÚM. 182 (expte. 1350/2015)

7.    TRASPÀS PARADES MERCAT MUNICIPAL NÚMS. 42, 43 I 44 (expte. 1295/2015)

8.    TRASPÀS PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL NÚMS. 148-149 (expte. 1142/2015)

9.    PROJECTE DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A L'AVINGUDA EIVISSA I 
CARRER MENORCA (PUOSC) (expte. 1258/2015)
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10.  AMPLIACIÓ PARADA NÚMERO 148 DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
(expte. 1310)

11.  TEMES D'URGÈNCIA

1. DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1659/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

 

II. Relació de Fets

En data 7 de juliol  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.

 

20 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 468/2015, de 25 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 20.595,08 €, segons es detalla a la relació núm. 21/2015, adjunta.
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Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  286.929,937  €,  segons es detalla 
a la relació núm. 80/2015, adjunta.

 

Tercer.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  23.717,40  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 78/2015, adjunta (Factures SOREA.

 

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de  40.034,14  €,  segons es detalla a la relació 
núm. 79/2015, adjunta (Factures Endesa).

 

2. APROVACIÓ DESPESES GESTIÓ AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL JULIOL 2015

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1592/2015, relatiu a  AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL JULIOL  2015.

 

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre 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.

 

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 2015,  amb dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

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 i l’art. 19 i següents 
de les Bases d’execució del pressupost. 

 

S'acorda:

 

Únic:  Aprovar l’autorització, compromís de despeses,  reconeixement  d’obligacions i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import  de 20.000,00 €, per atendre les 
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obligacions, corresponents al mes de juliol de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts 
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

3. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES ABRIL 2015

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1533/2015, relatiu a l’aprovació del compte de gestió recaptatòria 
multes mes d' abril de 2015.

 

II. Relació de Fets

Vist  el  Compte  de  la  Gestió  Recaptatòria  de  Multes  de  Circulació  per  sancions 
imposades per l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el mes d¡abril de 2015.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 
amb els fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que  l’aplicació  de  càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i 
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

 

III. Fonaments de dret

Vista  la  liquidació  practicada  pel  concepte  d'equilibri  financer,  que  es  considera 
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de 
la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

 

S'acorda:

 

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1504 corresponent al mes d' 
abril de 2015, segons annex. 

 

4. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI I EXERCICI ACTIVITAT COMERCIAL LOCAL N.12

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 150/2014, relatiu a la Comunicació Prèvia d'Inici  i  Exercici  de la 
Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de Desembre)

 

II. Relació de Fets

Primer.  En  data  del  03  de  Juny  del  2014  i  nº  de  registre  d'entrada  4.146  es  va 
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presentar una sol·licitud de comunicació d'obertura a càrrec de la Sra. MARIA ISABEL 
CAPARRÓS HERNÁNDEZ per a una activitat de venda i accessoris per a animals de 
companyia, adjuntant tota una sèrie de documentació. 

 

Segon. Segons la LPCA (Llei de Prevenció i Control d'Activitats), en vigor des de l'11 
d'Agost  del  2010,  l'activitat  es  troba  classificada  com a  Annex  III,  apartat  12.33, 
centres  i  establiments que allotgen,  comercialitzen,  tracten i  reprodueixen animals,  
amb lo qual l'activitat està sotmesa al règim de comunicació; tanmateix, l'activitat haurà 
d’ acomplir allò indicat al Decret Legislatiu 2/2008, títol IV, que fa referència als Nuclis 
Zoològics. Mitjançant una carta tramesa el 27 d'Agost del 2014, i nº de registre de 
sortida 2.573, s'indica la documentació que resta per presentar per tal de continuar la 
tramitació de la comunicació.

 

Tercer. En data del 25/09/2014, el titular de l'activitat presenta la documentació que se 
li  va  requerir  a  la  carta  tramesa,  restant  pendent  per  presentar  la  memòria  de 
l'activitat  del  Nucli  Zoològic,  segons  model  normalitzat  a  la  pàgina  web  de  la 
Generalitat de Catalunya, així com un programa d'higiene i profilaxi elaborat per un 
veterinari; ambdós documents s'hauran de presentar un cop s'hagi pres coneixement 
de la comunicació d'obertura per part de l'ajuntament de Badia del Vallès. 

 

III. Fonaments de dret

Primer Segons l'article 42 de la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'administració està obligada a dictar 
resolució expressa a tots els procediments i  a  notificar-la sigui  quina sigui  la  seva 
forma d'iniciació; aquest termini no pot excedir en cap cas de 6 mesos. A l'article 43 de 
la mateixa llei s'indica que, en aquells procediments iniciats per sol·licituds lliurades 
pels  interessats,  als  quals  no  s'hagi  resolt  en  el  termini  establert,  es  considerarà 
estimada la sol·licitud

 

Segon.  La  activitat  considerada  es  troba  a  l'epígraf  659.7  de  l'Annex  I  de  la  Llei 
12/2012, del 26 de Desembre, de  mesures urgents de liberalització del comerç i de  
determinats  serveis,  concretament,  fa  referència  a  aquelles  activitats  i  serveis 
subjectes a declaració responsable i/o comunicació prèvia.

 

Atesa la Resolució de l'alcaldia 2015/0468 de 25 de juny de 2015.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer. Prendre coneixement de la comunicació d'obertura a favor de la Sra. MARÍA 
ISABEL  CAPARRÓS  HERNÁNDEZ,  per  a  dur  a  terme  l'activitat  de  Venda  i 
Complements d'animals al local comercial número 12 situat al carrer Porto, número 1, 
de Badia del Vallès. 

Cal indicar que, per a que aquesta comunicació tingui validesa i així donar compliment 
a l'expedient, s'haurà de lliurar a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania la memòria del 
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Nucli Zoològic,  juntament amb un  programa d’higiene i profilaxi elaborat per un 
veterinari/a, un cop s'hagi formalitzat el registre a la pàgina web de la Generalitat de 
Catalunya, segons informe emès pel tècnic que subscriu en data del 27 d'Agost del 
2014. 

 

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la obertura d'establiments, per un import  
de 1.064,50 €, segons l'Ordenança Fiscal número 15, art. 6.

 

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat. 

 

5. TRASPÀS LOCAL COMERCIAL NÚM. 36

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1419/2015, relatiu al traspàs del local comercial núm.36, situat al 
Carrer Santander 10, de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número de registre 4167 de data 03 de Juny de 2015, la Sra. Mònica 
Buiza  Pareja  amb DNI-46940066-X,  com arrendatària  del  local  comercial  núm.36, 
destinat  a  l'activitat  de  «FORN»,  manifesta  la  seva voluntat  de traspassar  el  local 
esmentat a favor de la Sra. Asunción Lucas Cabell amb DNI-49188233-L 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. En data 8 de setembre de 2014 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local comercial per 
exercir l’activitat econòmica de Forn.

3r Atès l'informe de tresoreria de data 02 de juliol de 2015 informant de la inexistència 
de deutes.

4t.Atès  l'  informe  favorable  del  servei  tècnic  d'urbanisme  i  medi  ambient  d'aquest 
Ajuntament.

5e.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d'alcaldia  núm.2015-0468  de data 25 de Juny de 2015.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer. Autoritzar a la Sra. Monica Buiza Pareja, el traspàs del local comercial ubicat a 
Carrer Santander 10, a favor de la Sra. Asunción Lucas Cabells, per desenvolupar la 
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mateixa activitat econòmica de «FORN» en les condicions contractuals novades que 
van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2013.

Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 426,88 € (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 426,88 € en 
concepte de garantia addicional del local comercial 36, amb l'objecte d'assegurar les 
obligacions derivades dels futurs contractes.

Tercer.  Facultar  a  l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la  fiança i  garantia 
addicional  en  aquest  Ajuntament  pel  nou  arrendatari,  formalitzi  amb  aquest  el 
corresponent contracte d’arrendament d’acord amb l’acord de Junta de Govern de data 
28 de gener de 2013, fins a l’1 de gener de 2020 prorrogable anualment fins a la data 
màxima de l’1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una 
vegada  formalitzat  el  contracte  d’arrendament,  aquest  desplegarà  efectes  amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.

Quart. Acordar la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament a favor de la 
Sra. Monica Buiza Pareja.

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 i a l' ORGT.

 

6. TRASPÀS PLAÇA DE PÀRQUING NÚM. 182

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1350/2015, relatiu al Traspàs plaça de pàrquing núm. 182

 

II. Relació de Fets

 

 Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Sr.  Leoncio  Baños López i  la  Sra.  Ana  Medina 
Gómez, adjudicataris en règim de concessió de la plaça d’aparcament núm. 182 segon 
resolució d’alcaldia de data 19 de febrer de 2004 i contracte subscrit amb data 6 d’abril  
de 2004 , en la que demana autorització per transmetre la concessió que té atorgada a 
favor del Sr. 

Sergio Hernández Gómez i Antonia Fernández Chanfreut

 

III. Fonaments de dret

Atès  el  que  disposa  la  clàusula  novena  del  plec  de  clàusules  reguladores  de 
l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos 
de Badia del Vallès aprovades en sessió plenària de 29-05-02 en relació a la cessió o 
transmissió del dret d’utilització privativa.

 

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia 
núm. 468 de data 25/06/2015.
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Per tot això, S'acorda:

 

Primer.  Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm 
182 a favor del Sr. Sergio Hernández Gómez i la Sra. Antonia Fernández Chanfreut 
fins el 18 de desembre de 2052. 

 

Segon.- L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de 
la transmissió i  haurà de subscriure el  corresponent contracte amb l’Ajuntament de 
Badia.

 

Tercer.- Notificar als adjudicataris, instant-los a formalitzar el contracte corresponent.

 

7. TRASPÀS PARADES MERCAT MUNICIPAL NÚMS. 42, 43 I 44

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1295/2015, relatiu al traspàs de les parades número 42,43 i 44 del 
Mercat Municipal de Badia del Vallés.
 
II. Relació de Fets
1. Vista la instancia presentada per la Sra. Cristina Liarte Simón amb DNI 46.804.738Z 
de data 18 de maig de 2015 i registre d'entrada 3772 en la qual demana l' autorització 
per traspassar les parades núm.42 43 i 44 a favor de la Sra. Fulvia Mariela Gaona 
Váldez amb DNI 26.065.395 R, per dur a terme l' activitat de «Articles de regals», 
«Sabateria» i « Roba de la  Llar», respectivament.
 
2. Vist l' informe de Tresoreria Municipal positiu.
 
3. Vist l'informe favorable per part del responsable del Mercat Municipal.
 
4. Vist que en el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu 
article 39 s'ha exposat el anunci pel canvi d'activitat en el taulell del mercat per les 
possibles al·legacions, i que transcorregut el termini de deu dies que es preveu a 
l'esmentat article no ha hagut cap al·legació.
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de 
Règim Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).

3r.  Atenen  als  acords  municipals  de  suport  i  dinamització  dels  comerç  local:  Ple 
municipal de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances 
reguladores  dels  usos  comercials  de  Badia  del  Vallès  aprovades  definitivament 
l’1/11/2011.
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4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 2015-0468 de 25 de juny de 2015.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer.  Aprovar el  traspàs de les parades núm.12,43 i  44 a favor de la Sra.Fulvia 
Mariela Gaona Váldez amb DNI 26.065.395 R, per realitzar l'activitat de «articles de 
regals», «sabateria» i « roba de la llar», respectivament.
 
Segon. Els nous concessionaris, 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,  aquest  no  obtinguessin  la  llicència 
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui 
tenir  contrets  amb  l'Ajuntament,  cosa  que  d'incomplir-se,  deixaria  sense  efecte  el 
següent acord.
 
Quart.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  i  donar  compte  a  l'Organisme de 
Recaptació Municipal.
 

8. TRASPÀS PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL NÚMS. 148-149

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1142/2015, relatiu al traspàs de les parades número 148-149 del 
Mercat Municipal de Badia del Vallés.
 
II. Relació de Fets
1.  Vista  la  instancia  presentada  per  la  Sra.  Máxima  León  Montes  amb  DNI 
37.371.487Y de data 30 d'abril de 2015 i registre d'entrada 3276 en la qual demana l' 
autorització per traspassar les parades núm.148 i 149 juntament amb el magatzem nº9 
a favor del Sr. Enrique Albuin Minguez amb DNI 37.797.496-D,  i per dur a terme l' 
activitat de «Polleria-ouateria».
 
2. Vist l' informe de tresoreria favorable i datat a 15 de Juny de 2015.
 
3. Vist l'informe favorable per part del responsable del Mercat Municipal.
 
4. Vist que en el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat (article 39) 
s'ha exposat el anunci pel canvi d'activitat en el taulell del mercat per les possibles 
al·legacions, i  que transcorregut el  termini  de deu dies que es preveu a l'esmentat 
article no ha hagut cap al·legació.
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de 
Règim Interior del Mercat Municipal.
 
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
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3r.  Atenen  als  acords  municipals  de  suport  i  dinamització  dels  comerç  local:  Ple 
municipal de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances 
reguladores  dels  usos  comercials  de  Badia  del  Vallès  aprovades  definitivament 
l’1/11/2011.

 
4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia 
número 2015-0468 de 25 de juny de 2015.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm.148 i 149 a més del magatzem núm.9 a 
favor del Sr. Enrique Albuin Minguez amb DNI 37.797.496-D per realitzar l'activitat de 
«Polleria-ouateria».
 
Segon. Els nous concessionaris, 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,  aquest  no  obtinguessin  la  llicència 
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o 
indemnització de cap mena. 
 
Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui 
tenir  contrets  amb  l'Ajuntament,  cosa  que  d'incomplir-se,  deixaria  sense  efecte  el 
següent acord.
 
Quart.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  i  donar  compte  a  l'Organisme de 
Recaptació Municipal.
 

9. PROJECTE DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A L'AVINGUDA EIVISSA I 
CARRER MENORCA (PUOSC)

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1258/2015, relatiu al  projecte de millora de l'enllumenat públic a 
l'avinguda Eivissa i carrer Menorca

 

II. Relació de Fets

1.Vist el projecte de remodelació de les instal·lacions d’enllumenat exterior a l’avinguda 
Eivissa i al carrer Menorca de Badia del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Sr Carles Villasur com a enginyer tècnic industrial, i 
amb un pressupost d’execució global de 245.075,62 euros, inclosos impostos.

 

2.  Vist  que l’estudi  de seguretat  i  salut  referent  al  projecte de remodelació  de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior a l’avinguda Eivissa i al carrer Menorca de Badia 
del Vallès, redactat pels serveis tècnics de l’àrea Metropolitana de Barcelona.

 

3.Vist l’informe dels serveis tècnics de territori.
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4. Atenent que  Mitjançant el Decret 136/2013, de 12 de març, publicat al DOGC núm. 
6335 de 14 de març, es podran adjudicar les obres incloses a la anualitat 2012, fins al  
31 de desembre de 2015 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al periode 
2008-2012 

 

III. Fonaments de dret

Atès que aquesta obra forma part  del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 
2012, amb el títol de Renovació de l’enllumenat públic de Badia del Vallès, amb un 
pressupost de 245.075,62 euros

 

De conformitat  amb el  que disposa  l’article  106  i  107  de  la  Llei  30/2007 ,  de  30 
d’octubre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  l’article  12,  24 i  següents  del  Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
locals.

 

De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
quals s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres , activitat i serveis dels ens locals.

 

De conformitat amb el que estableixen l’article 21.1 apartat j) 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  la  delegació atorgada a la  Junta de Govern Local  mitjançant 
decret d’Alcaldia 468/2015 de 25 de juny de 2015.

 

Per tot això, s'acorda:

 

Primer. Aprovar inicialment el projecte per a l'execució de les obres de remodelació de 
les  instal·lacions  d’enllumenat  exterior  a  l’avinguda  Eivissa  i  al  carrer  Menorca  de 
Badia del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el Sr Carles Villasur com a enginyer tècnic industrial  i amb un pressupost d’execució 
global de 245.075,62 euros, inclosos impostos.

 

Segon. Aprovar l'estudi  de seguretat i salut referent al projecte de remodelació de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior a l’avinguda Eivissa i al carrer Menorca de Badia 
del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Tercer. De conformitat al que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i l’article 37 ROAS, exposar-lo al públic durant un període de 30 dies, a fi que el 
projecte pugui ser examinat i presentar si s’escau les reclamacions i/o al·legacions que 
es cregui convenients.  
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Quart. Notificar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions 
Institucionals,  Secretaria  General  dels  Serveis  Territorial  a  Barcelona  i  a  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 

10. AMPLIACIÓ PARADA NÚMERO 148 DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA

 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1310/2014, sobre l' ampliació de la parada número 148 del mercat 
de venda no sedentària de Badia del Vallès.

 

II. Relació de Fets

1. Per la Junta de Govern Local  en data 12 de maig de 2015 es va aprovar el padró 
de les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària 
de Badia del Vallès, així com ampliacions i canvis de ubicacions d'algunes parades 
sense incorporar l'ampliació de 6mts a 10mts de la parada número 148.

 

2. Vist el padró 2015 i el plànol de ubicació de les parades del mercadet aprovat per la  
mateixa Junta de Govern Local.

 

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord amb l’article 11 del  Reglament Regulador de la venda no sedentària  a 
Badia del Vallès sobre els canvis de ubicació, articles de venda i ampliacions.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'ampliació  de  la  parada  148,  sent  la  titular  de  l'autorització 
administrativa  la  Sra.  Mª  Dolores  Castro  Ayoro  amb  DNI.36566700N,  passant  la 
parada número 148 a tenir un total de 10mts. i, amb efecte de l'1 de març de 2015.

Segon. Liquidar la taxa corresponent a l'Ordenança Fiscal núm. 18, sobre l'expedició 
de la targeta d'autorització administrativa corresponent a l’ import de 6€.

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades, al servei d' econo- 
mia i Hisenda i a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María  Menor  Cantador,  aixeca  la  sessió  essent  les catorze hores,  el  qual,  com a 
secretària municipal, en dono fe.
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