Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/21

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de juliol / 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

NO

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Eva María Menor Cantador
Iván Sanz Pérez

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/07/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 22/07/2019
HASH: bcf7761b7c3fc0622f7f58875ab83e4a

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2878/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2878/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
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.

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776 de
data 28 de juny de 2019.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2019/36 import 1.320,34 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/253 import 36.528,39 €
Relació núm. O/2019/183 import 23.990,35 € (Factures conformades al Gestiona)
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2019/263 import líquid 35.486,15 €

Relació núm. P/2019/264 import líquid 75,00 € (Pagament domiciliat)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2710/2019, relatiu a Excedència voluntària per interès particular del senyor
Salvador Avia Fauré.
Relació de Fets
1. Amb data 13 de desembre, el senyor Salvador Avia Fauré, funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, adscrit al lloc de treball codi 300300 amb la categoria de Tècnic de Gestió de
Programes, sol·licita llicència per assumptes propis, sense cap retribució, per un període de 6
mesos des de l’1 de gener de 2019.
2. Mitjançant el decret núm. 2018-1209, de 27 de desembre de 2018, es va resoldre concedir
l’esmentada llicència des de l’1 de gener al 30 de juny de 2019.
3. En data 17 de juny de 2019, amb registre d’entrada 2019-E-RE-534, l’esmentat funcionari
sol·licita passar a la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular a
partir del proper 1 de juliol de 2019.
4. El sol·licitant acredita més de cinc anys de serveis efectius a l’administració pública i
actualment no es troba sotmès a cap expedient disciplinari ni ha de complir cap sanció.
5. De conformitat amb el que disposa l’informe de la responsable de l’oficina tècnica de
serveis, de data 21 de juny de 2019, amb el que manifesta que no hi ha inconvenient a la
concessió de l’esmentada excedència voluntària al funcionari.
6. Vist l’informe de Recursos Humans.
Fonaments de dret
1r.Reial Decret Legislatiu núm. 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
2n.Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Excedència volutària per interès particular del funcionari de carrera 1013 (Expedient
2645/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/265 import líquid 22.458,85 € (Factures conformades al Gestiona).

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)
3r.Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
4t.Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
5è.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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar en situació d'excedència voluntària per interès particular, al senyor Salvador
Avia Faure, amb data d'efectes 1 de juliol de 2019 i pel temps mínim que contempla la
legislació que és de dos anys.
Segon. La situació administrativa l’excedència voluntària per interès particular no comporta la
reserva de plaça ni el dret a percebre retribucions mentre romangui la situació. Així mateix, el
període d’excedència no serà computable a efectes de triennis, graus ni drets passius.
Tercer. Cursar baixa a la Seguretat Social.
Quart. Notificar a l’interessat, a l'Àrea de promoció social i acompanyament educatiu, al Comitè
d'empresa, a la Junta de personal i a les seccions sindicals.

Reconeixement del cessament en el treball del funcionari 1191 (Expedient 2317/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2317/2019, relatiu al reconeixement del cessament en el treball del
funcionari José Carlos Izquierdo López.
Relació de Fets
1. En data 23 de maig de 2019, el funcionari de carrera senyor José Carlos Izquierdo López
presenta instància amb número 2019-E-RE-355 informant el seu desig de jubilar-se com a
conseqüència de la reducció de l'edat ordinària de jubilació per raó de l'activitat, emparada pel

Ajuntament de Badia del Vallès
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8è.Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm 2019-0776 , de
data 28 de juny de 2019.
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7è.Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è.Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el reglament de situacions
administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.

Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, amb efectes des del dia 14 de juny de 2019.
2. Vista la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social aportada per l'interessat en
data 27 de juny 2019, amb número de referència 2019-548375-37, en la que es reconeix la
condició de jubilat amb data d'efecte 15 de juny de 2019.
3. Vist l'informe de Recursos Humans.

3è. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social.
4rt. Altra legislació concordant d'aplicació.
5è.Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm 2019-0776 , de
data 28 de juny de 2019.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Reconèixer el cessament en el treball del funcionari senyor José Carlos Izquierdo
López, membre de la policia local d'aquest Ajuntament, en data 14 de juny de 2019. Aquest
reconeixement de cessament és portat a terme atenent a la resolució de l'Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS) aportada per l'interessat en data 27 de juny 2019, amb número de
referència 2019-548375-37, en la que es reconeix la condició de jubilat amb data d'efecte 15
de juny de 2019.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social i practicar la liquidació dels havers
corresponents.
Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions amb càrrec a les partides
pressupostàries que es detallen als informes annexos per un import total de la despesa 238,80
euros bruts.
Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament per import líquid de 186,48 euros.
Cinquè. Notificar el present acord a les persones interessades, a l'àrea corresponent, al comitè
d'empresa, junta de personal i seccions sindicals.

Devolució ingressos indeguts locals comercials 116 i 117 (Expedient 62/2019)
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2n. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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1er. El Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel que s’estableix el coeficient reductor
de l’edat de jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. 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.
4. 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.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret núm 2019-0776,
de data 28 de juny del 2019.
S’ACORDA
Primer. Ordenar a Tresoreria la comptabilització dels ingressos realitzats en data 7 de juny del
2019 pel pagament dels 17,06€ de deute tributari, dels 11.471,00€ de deute no tributari i els
363,00€ de l’import a pagar pel traspàs dels locals 116 i 117.
Segon. D’acord amb el consentiment del senyor Francisco González i Jiménez, procedir a la
devolució dels 179,44€ sobrants al compte corrent facilitat.

Aprovació incorporació persona suplent parada 142 Mercat Ambulant (Expedient
2879/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2879/2019, relatiu a la sol·licitud de incorporar una persona suplent de la
parada núm. 142 de les parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
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II. Relació de fets
1. A data 10 de gener del 2019 es va emetre un informe d’Intervenció on es detallava que el
deute pendent amb l’Ajuntament de Badia del Vallès del senyo Francisco González Jiménez
era de 12.353,61€.
2. A data 20 de març del 2019 el senyor Francisco Gonzalez va sol·licitar el traspàs dels locals
116 i 117.
2. A data 7 de juny del 2019 el senyor Francisco González Jiménez va ingressar a un compte
del Banc Sabadell de l’Ajuntament de Badia del Vallès la quantitat de 12.014,10€.
3. A data 20 de juny del 2019 es verifica que el deute pendent tributari és de 17,06€ i el no
tributari és de 11.471,00€.
4. A data 14 de juny del 2019 es van emetre dues cartes de pagament per valor de 181,50€
cadascuna per el pagament del traspàs dels locals 116 i 117.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient 62/2019, de cessió dels locals comercials número 116 i 117 a favor de l’Ajuntament.

Vallès de data 1 de juliol de 2019.

S’ACORDA
Primer. Aprovar la incorporació d’una persona suplent de la parada núm. 142, la Sra. Luisa
Santiago Jiménez.
Segon: Modificar aquest canvi al padró del mercat corresponent a l’any 2019 i, a la fitxa
identificativa la qual es lliurarà al titular previ pagament de la taxa per l’expedició per la
modificació d’aquesta d’acord segons l’OOFF núm. 18, article 5, tarifa 2.
Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada en
el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Quart. Notificar aquest acord als interessants, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Canvi d'ubicació i ampliació parada 56 del mercat Ambulant (Expedient 2846/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2846/2019, relatiu a la sol·licitud del canvi d’ubicació i ampliació de 2
metres de la parada núm. 56 de les parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de
Badia del Vallès de data 27 de juny de 2019.
II. Relació de fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instancia presentada pel titular de la autorització administrativa de la parada
56 del mercat ambulant Sr. Modesto Flores Amaya, mitjançant instància número
2019-E-RC-5991.
3. D’acord amb l’informe de deute del servei d’economia de data 4 de juliol de 2019
conforme es troba al corrent de pagament.
4. Atès que en data 3 de juliol de 2019 s’emet informe de l’encarregat del mercat

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.
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III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 15 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, el qual recull la possibilitat d’incorporar, a la targeta d’identificació, una persona
autoritzada per a la venda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instancia presentada per la titular de la autorització administrativa de la
parada 142 del mercat ambulant Sra. Rocío Gabarre Santiago, mitjançant instancia
número 2019-E-RC-6097.
3. D’acord amb l’informe de deute servei d’economia de data 4 de juliol de 2019
conforme es troba al corrent de pagament.

ambulant on comunica que, no hi ha cap inconvenient per autoritzar aquest canvi
d’ubicació.
5. Atès l’informe tècnic emes pel servei de Promoció Econòmica i Comerç d’aquest
Ajuntament de data 3 de juliol de 2019.
III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 11 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, el qual els titulars de l’autorització podran presentar sol·licituds de canvis en els
articles de venda, canvi d’ubicació i ampliació.

Segon: Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició per la modificació d’aquest
d’acord segons l’OOFF núm.18, l’article 5, tarifa 1 per l’ampliació d’1 metre addicional a
l’autorització administrativa de la parada 52, correspon al període del 11 de juliol al 31 de
desembre de 2019 segons es detalla a continuació:
Número de parada
52

Nombre de la titular
Modesto Flores Amaya

Metres per
ampliar

Taxa

2

100,00€

Tercer. Modificar el padró general del mercat ambulant incorporant la corresponent
modificació.
Quart. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada en
el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Ampliació parada número 176 del Mercat Ambulant (Expedient 850/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 850/2019, relatiu a la sol·licitud de l’ampliació de la parada núm. 176 de les
parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès de data 28 de febrer
de 2019.
II. Relació de fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instancia presentada per la titular de la autorització administrativa de la

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

Primer. Aprovar el canvi d’ubicació i d’ampliació de 2 metres de la parada 56 de 8 metres a la
parada 52 de 10 metres.
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.

S’ACORDA
Primer. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 176, de 7 m, a 8 m.
Segon: Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició per la modificació d’aquest d’acord
segons l’OOFF núm.18, article 5, tarifa 1 per l’ampliació d’1 metre addicional a l’autorització
administrativa de la parada 176, correspon al període del 11 de juliol al 31 de desembre de
2019 segons es detalla a continuació:
Número de parada

Nombre de la Sol·licitant

Metres per
ampliar

Import per pagar

176

Dolores Reyes Torres

1

50,00€

Tercer. Modificar el padró general del mercat ambulant incorporant la corresponent
modificació.
Quart. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada en
el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Cinquè Notificar aquest acord als interessants, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Canvi d'activitat parada núm. 48 Mercat Ambulant (Expedient 703/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 703/2019, relatiu a la sol·licitud canvi d’activitat de la parada núm. 48 de les
parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès de data 21 de febrer
de 2019.
II. Relació de fets

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.
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III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 11 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, el qual els titulars de l’autorització podran presentar sol·licituds de canvis en els
articles de venda, canvi d’ubicació i ampliació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

parada 176 del mercat ambulant Sra. Dolores Reyes Torres, mitjançant instancia
número 2019-E-RC-1839.
3. D’acord amb l’informe de deute servei d’economia de data 4 de juliol de 2019
conforme es troba al corrent de pagament.
4. Atès que en data 27 de juny de 2019 s’emet informe de l’encarregat del mercat
ambulant on comunica que, no hi ha cap inconvenient per autoritzar aquest canvi,
amb l’ampliació d’1 metre de la parada sol·licitada.
5. Atès l’informe tècnic emes pel servei de Promoció Econòmica i Comerç d’aquest
Ajuntament de data 3 de juliol de 2019.

1.

Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària
de Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instancia presentada pel titular de la autorització administrativa de la parada
48 del mercat ambulant Sr. Armando Carbonell Sans, mitjançant instancia número
2019-E-RC-1606.

Primer. Aprovar el canvi d’activitat de la parada 48 de 5 metres de MC, LP, CD a tèxtil.
Segon: Modificar aquest canvi al padró del mercat corresponent a l’any 2019 i, a la fitxa
identificativa la qual es lliurarà al titular previ pagament de la taxa per l’expedició per la
modificació d’aquest d’acord amb l’OOFF núm. 18 de l’article 5 tarifa 2.
Tercer. La present autorització resta condicionat a la liquidació de la quantitat esmentada en el
termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Quart. Notificar aquest acord als interessants, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Llicències Urbanístiques 2019/066 - Expedient 2444/2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2444/2019, relatiu a Llicències Urbanístiques 2019/066.
II. Relació de Fets
Atesa la sol·licitud presentada per David Gómez Puigcercós en representació de Cristian
Núñez Amaya, amb data d’entrada 29 de maig de 2019 i amb número de registre
2019-E-RE-384, referent a la concessió de Llicència d'obres urbanística 2019/066 per a la
realització de Projecte bàsic i d'execució de Reforma de local comercial, en l’immoble situat a
l’avinguda Burgos 36 i amb referència cadastral 6159804DF2965N0002GA.
III. Fonaments de dret
1r. Atès l'informe favorable emès per l’Arquitecta Tècnica Municipal.
2n. Segons l'article 188.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019, s'acorda:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

S’ACORDA
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Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 11 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, el qual els titulars de l’autorització podran presentar sol·licituds de canvis en els
articles de venda, canvi d’ubicació i ampliació.

Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics municipals.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0020 Data: 22/07/2019

Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva aquesta
resolució.
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Segon. Aprovar la liquidació provisional de taxes segons l’ordenança fiscal número 14 art.6è la
quantitat de 130,00+33,49 euros i aprovar la quantitat de 251,16 euros en concepte d’Impost
sobre Construccions i Obres la quantitat segons l’ordenança fiscal 5 art.7è punt 3 (3%).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Concedir llicència urbanística a Cristian Núñez Amaya per a la realització de les obres
que sol·licita, expedient núm. 2444/2019, consistents en Projecte bàsic i d'execució de
Reforma de local comercial, en l’immoble situat a l’avinguda Burgos 36 de Badia del Vallès i
que queden subjectes a les següents condicions:
1. La concessió de la present llicència comporta l’obligació de complimentar les disposicions
del Decret 201/94, de 26 de juliol reguladores dels enderrocs i altres residus de la construcció
(DOGC 1931 de 8/8/1994), modificades parcialment pel Decret 161/2001,de 12 de juny.
2. La concessió de la present llicència comporta l’obligació de complimentar les disposicions
del Real Decret 396/2006, de 31 de març, per les que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició de l’amiant ( BOE núm.de
11/04/2006).

