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JUNTA DE GOVERN LOCAL 41/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 24 de desembre de 2010 
 
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 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària accidental senyora Rosa Caballero del Castillo, que certifica. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 17 de 
desembre de 2010. 
 
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 568/09, de 1 de juliol de 2009, referent a 
l'establiment del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern 
Local i dels diferents Tinents d'alcalde i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
49.778,28 €, de la relació núm. 46/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 151.712,37 €,  de la relació núm. 82/2010. 
 
3. CESSIÓ PARADES 58-59 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per Lidia Pérez Escudero en representació de “La Llave de tu 
Hogar SCP”, en data 9 de desembre de 2010 i registre d’entrada núm. 9650, en la qual 
manifesta el desig de cedir les parades núm. 58-59 que va obtenir mitjançant traspàs en 
data 01/04/2007 a favor de l’ajuntament i amb efectes del  31/12/2010. 
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Vist que a data 31/12/2010 consta un deute amb l’ajuntament per taxes enrederides per 
import total de 5.356’44€ i que amb data 16/12/2010 s’ha fet una sol·licitud de 
fraccionament davant l’ORGT, amb núm. d’expedient T/08255460, comprometent-se a 
liquidar-lo en les condicions que es fitxen en aquesta sol·licitud i que s’adjunta a aquest 
expedient.   
 
Vist l’informa favorable per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la cessió per part de “La Llave de tu Hogar SCP” de les parades del 
Mercat núm. 58-59 amb efectes del 31/12/2010. 
 
Segon.-  El present acord resta condicionat a la supervisió per part de l’ajuntament al 
compliment dels compromisos assolits davant l’ORGT en quant a la liquidació de tot el  
deute segons la proposta indicada.  
 
Tercer.- Notificar als interessats, a l’àrea d’economia i Promoció Econòmica, al responsable 
del Mercat  i a l’ORGT.  
 
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MESOS GENER  - NOVEMBRE  2010 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
durant els mesos de gener – novembre  2010 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats per l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
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. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la 
Llei reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1010 gener, 2010 Febrer, 
3010 Març, 4010 Abril, 5010 Maig, 6010 Juny, 7010 Juliol, 8010 Agost, 9010 
Setembre, 100 Octubre, 110 Novembre  segons annex. 
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data 
de 06 de maig de 1996.      
 
5. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MESOS GENER A 

NOVEMBRE 2010 
 
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 els mesos de gener a novembre de 2010.  
 



 3 

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. 
 
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 dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 01 gener, 02 febrer, 03 març, 04 
abril, 05 maig, 06 juny, 07 juliol. 08 agost, 09 setembre, 10 octubre i 11 novembre, 
segons annex 
 
6. PROCÉS SANCIONADOR MANUEL JULIAN PLAZAS i HILARIO SEGOVIA GUISADO. 

(0003/2010) 
 
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 l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que 
s’hagi delegat a un altre òrgan”. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre 2010, pel qual es va 
incoar l’expedient sancionador nº 0003/2010. 
 
Atès el que es disposa a l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el procediment sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per l’instructor de l’expedient, de data 2 de 
novembre de 2010, en el que es proposa: “ desestimar les al·legacions presentades pel  Sr. 
Manuel Julian Plazas i  Hilario Segovia Guisado i continuar amb el procediment sancionador 
imposant una multa de 50 euros”. 
 
Atès que amb data 23 de novembre de 2010, amb núm. de Registre general 2010/9234 el 
Sr. Hilario Segovia Real va presentar escrit d’al·legacions. 
 
Atès que amb data 25 de novembre de 2010 amb núm.  de Registre general 2010/9333, 
el Sr. Manuel Julian Plazas  va presentar escrit d’al·legacions. 

Atès l’informe emes per l’instructor, de data 20 de desembre de 2010, desestima les 
al·legacions de tots dos per no desvirtua la denuncia dels agents. 

Vist allò que  disposa  l’article 108 f) i 112 h) del Reglament Municipal del Mercat 
Municipal. 
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Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 
4/1999 de 13 de gener, sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  Imposar al Sr. Manuel Julian Plazas i Hilario Segovia Real, per la infracció 
administrativa de fumar a l’interior del Mercat Municipal, la multa de 50 € ( CINQUANTA 
EUROS), atès allò manifestat a la proposta de resolució. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per l’import de 50 euros 
 
Tercer.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a 
les persones afectades en aquest expedient. 
 
7. PROCÉS SANCIONADOR DOMINGO LÓPEZ PÉREZ, JOSÉ VENTURA CRUZ PERERA, 

ALFREDO OLGADO NAVARRO, VALENTIN CARRETO MANCHON, SERGIO PASCUAL 
PEÑALVER,TANIA CARMONA ARENAS. 0004/2010 

 
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 l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2010, pel qual es va 
incoar l’expedient sancionador núm. 0004/2010. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el 
Procediment Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per  l’instructor, de data 26 d’octubre de 2010, 
en el que es proposa imposar una multa de 90,00 Euros ( noranta euros), a Domingo Pérez 
Pérez, José Ventura Cruz Perera, Alfredo Holgado Navarro, Valentin Carreto Manchon 
,Sergio Pascual Peñalver i Tania Carmona Arenas. 
 
Vist el que disposen els articles 2 i 3 de l’ordenança de la Convivència i us de la Via 
Pública d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 
4/1999 de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
                                  
Primer.- Imposar als Srs. Domingo Pérez Pérez, José Ventura Cruz Perera, Alfredo Holgado 
Navarro, Valentin Carreto Manchon ,Sergio Pascual Peñalver i Tania Carmona Arenas, per 
la infracció administrativa, segons l’article 54. 1(a) de l’ordenança de Convivència i us de 
la via  
 
Pública, una multa de 90,00 Euros ( noranta Euros), ates allò manifestat a la proposta de 
resolució. 
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 90,00 
Euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a 
les persones afectades en aquest expedient. 
 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL  PROJECTE DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EN EL 

SOTERRANI DEL CENTRE CÍVIC EN FASE I DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2010, on es va aprovar 
inicialment el Projecte de dependències municipals en el soterrani del Centre Cívic en fase I 
de Badia del Vallès. 
 
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública des del 12 de novembre fins al 
20 de desembre de 2010 arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el 
taulell d’anuncis del Ajuntament , no havent- se  presentat cap reclamació o al·legació, tal 
com consta al certificat adjunt de secretaria. 
 
Vist que el projecte de dependències municipals en el soterrani del Centre Cívic en fase I 
de Badia del Vallès esta inclòs dins l’àmbit del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
2004-2007.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de dependències municipals en el soterrani del 
Centre Cívic en fase I de Badia del Vallès. Amb un pressupost d’execució global de 
285.241,00 euros, inclosos impostos. 
 
Segon.- Aprovar l’estudi basic de seguretat i salut referent al Projecte de dependències 
municipals en el soterrani del Centre Cívic en fase I de Badia del Vallès, redactat pels 
serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- Notificar el present acord i als Serveis Territorials de la Generalitat.  
 
9. SERVEI D’ENLLUMENAT D’ALGUNES ZONES DE LA VIA PUBLICA I DEL MERCAT 

MUNICIPAL DURANT LES FESTES NADALENQUES 
 
Vista la necessitat de prestar el servei d’enllumenat d’algunes zones de la via pública i del 
mercat municipal amb motiu de les festes Nadalenques. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29/10/2010 s’aprovà 
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a 
l’adjudicació del servei consistent en “Enllumenat d’algunes zones de la via pública i del 
mercat municipal”, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Atès que en la mateixa data es va autoritzar la despesa en quantia de 40.000 euros que 
per aquest ajuntament representa la contractació referenciada amb càrrec a la partida 1404 
1651 22709 del pressupost municipal vigent. 
 
Atès que en el mateix acord s’han aprovat el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte del servei de l’enllumenat 
d’algunes zones de la via pública i del mercat municipal amb motiu de les festes 
Nadalenques per procediment negociat sense publicitat. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal i tenint en compte els aspectes de negociació amb 
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l’empresa, va realitzar proposta d’adjudicació a favor  de Ofertas y Depositos S.L. amb CIF 
B/81425043. 
 
Vist que es va requerir al candidat que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa per 
a que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i, a 
més, que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte. 
 
Vist que amb data 15 de desembre de 2010, Ofertas y Depositos S.L. va constituir la 
garantia definitiva per un import de 1.675 euros i tenia presentats els documents 
justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb 
l’establer en l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de l’enllumenat d’algunes zones de la via pública i 
del mercat municipal”, per procediment negociat sense publicitat a l’empresa Ofertas y 
Depositos S.L., pel preu de 33.500,00 euros i 6.030,00 euros corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit, per ser l’empresa amb l’oferta més avantatjosa. 
 
Segon. Aprovar disposició de despesa per un import de 39.530,00 euros amb càrrec a la 
partida 1404 1651 22709 del pressupost vigent. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, fent-li saber que la formalització del 
contracte s’haurà de fer efectiva en el termini de quinze dies..  
 
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del Contractant. 
 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’adopta els següents 
acords: 
 
10. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT SRA. PILAR MARZÁBAL 

EXPÓSITO 
 

Atès la sol.licitud de la Sra. Pilar Marzábal Expósito, de data 07 de desembre de 2010 i 
núm. de RGE 2010/9512, en la que exposa que ha estat nomenada interinament com 
assistent social a la secció de Serveis Socials de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
amb efectes de data 21 de juny de 2010, sol·licitant excedència per incompatibilitat amb 
efectes de la finalització de la llicència per assumptes propis que venia gaudint. 
 
Atesa la resolució d’alcaldia núm. 432/10, de data 11 de juny de 2010, en la que s’atorga 
a la treballadora Sra. Pilar Marzábal Expósito llicencia per assumptes propis sense retribució 
amb efectes de data 21 de juny de 2010 i com a màxim 6 mesos. 
 
Vist el que disposen els articles 92 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, l’article 46.2, 5 
i 6 de l´Estatut dels Treballadors en relació amb l’article 10 de la  Llei 53/84, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
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Vist l’informe de la cap de Recursos Humans. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Declarar a la Sra. Pilar Marzábal Expósito, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitat amb efectes del 21 de desembre de 2010. 
 
Segon.-  La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, abonament 
de retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets passius. 
 
Tercer.- La situació d’incompatibilitat durarà mentre es mantingui la situació d’actiu en 
l’altra administració. Una vegada produït el cessament d´ella, s’haurà de sol·licitar el 
reingrés al servei actiu en el termini d’un mes. De no fer-ho, passarà d’ofici a la situació 
d’excedència voluntària per interès particular. 
 
Quart.-  Incorporar la present resolució a l’expedient personal de d’interessada. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la interessada (Cr. Rubí, 37, de 08232 
VILADECAVALLS), al Servei de Benestar Social, al Comitè d’Empresa i a les Seccions 
Sindicals. 

 
11. SOL·LICITUD DEL SENYOR  RAFAEL ARJONA GÁMEZ DE CESSAMENT I ALTA  

D’EMPRESA A NOM D’EN RAFAEL ARJONA FERNÁNDEZ. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Rafael Arjona Gámez on comunica el cessament i la nova 
alta  d’empresa a nom d’en Rafael Arjona Fernández 
 
Examinada la documentació que l’acompanya  per part de Rafael Arjona Gámez. 
 
Vist que s’ha adjudicat al senyor Rafael Arjona Gámez de Construcciónes Arjona las obres  
de construcció d'una rampa peatonal per l'accés a l'edifici d'habitatges situat al carrer 
Santander, 2 de Badia del Vallès. 
 
Atès  que la totalitat de l’obra s’ha finalitzat i que en el moment del el cessament i la nova 
alta  d’empresa queda pendent una factura en relació a l’obra de construcció d'una rampa 
peatonal per l'accés a l'edifici d'habitatges situat al carrer Santander, 2 de Badia del Vallès. 
 
S’acorda: 
  
Primer.- Prendre coneixement del cessament i la nova alta  d’empresa a nom d’en Rafael 
Arjona Fernández. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat, el serveis econòmics municipals i 
l’organisme autònom de recaptació . 
 

12. SERVEI DE REDACCIÓ QÜESTIONARI PER CLASSIFICAR ELS ESTABLIMENTS DE 
BADIA DEL VALLÉS 

 
Vista la proposta del servei  de data 18/11/2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament per prestar el servei de redacció d’un qüestionari per classificar els 
establiments a Badia del Vallès, el preu de  la/les quals ascendeix a la quantitat de 
2760,00 euros, i 496,80 euros d’IVA. 
 
Atès l’informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i 
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte. 
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Atès que amb data 19 d’abril de 2010, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals 

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

S’acorda: 
 

Primer. Portar a terme el servei de redacció d’un qüestionari per classificar els establiments 
a Badia del Vallès mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
Aconsa per un import de 2760,00 euros i 496,80 euros d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de redacció d’un qüestionari per 
classificar els establiments de Badia del Vallès amb càrrec a la partida 1204 3132 22709 
del vigent pressupost. 

 
Tercer. Que una vegada realitzat el servei, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

 
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
la signatura de la resolució. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les dotze hores i vint minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,   
         La secretària acctal, 
 
 


