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JUNTA DE GOVERN LOCAL 7/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 DE FEBRER DE 2010 
 
Badia del Vallès, 26 de febrer 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 senyora Carme Coll Gaudens, 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 19 de febrer 
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 309/09, de 23 de març, 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 
951.612,40 €, de la relació núm. 4/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 131.002,28 €,  de la relació núm.5/2010. 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, 
en la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió 
dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part 
del present acord. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 
zona, a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, 
tarifa 12 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per 
un import total de  140,00 €, que corresponen als carnets emesos del número 336-349.  
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural 
 
4. CANVI D’ACTIVITAT PARADES 129-130-131 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la senyora Antonia Juan Ruiz, en representació de SVS 
TINTORERS, en data 17 de desembre de 2009 i registre d’entrada núm. 10036, en la qual 
demana la modificació de l’activitat de una de les parades núm. 129-130-131 de la qual 
és la concessionària actual i en les que desenvolupa l’activitat de “Tintoreria – Merceria”. 
 
Vist que en el compliment del reglament de Règim Interior del Mercat en el seu article 39 
s’ha exposat el anunci per el canvi d’activitat en el taulell del mercat per les possibles 
al·legacions, i que transcorregut el termini de deu dies que es preveu l’esmenta’t article, 
no hi ha hagut cap al·legació. 
 

Vist l’informe favorable per part del responsable del mercat respecte a l’autorització per la 
modificació  d’activitat. 
 
Vist l’informe per part de l’enginyer municipal respecte a que l’activitat demanada de 
“Venda de roba laboral”, es pot assimilar a les que actualment desenvolupa de “Tintoreria 
– Merceria”, i tenen amb compte que l’activitat demanada,  no es troba contemplada en el 
reglament vigent i no suposa incorre en competència per als altres concessionaris del 
mercat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Autoritzar la modificació  d’activitat d’una de les parades 129-130-131 per la 
venda de “Roba Laboral” a SVS TINTORERS , informant-li que en tot moment  deurà 
complir les normes que regeixen en el Reglament del Mercat així com les que requereixi la 
nova activitat.  
 
Segon: La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de tramitació 
d’expedient que ascendeix a 103’55 €, segons l’ordenança núm. 6 6.a) així com a tots els 
deutes que pugui tenir contrets amb l’Ajuntament i a l’obtenció de la llicencia d’obertura i 
activitat. 
 
Tercer: Incorporar aquest acord com annex al contracte i la modificació de l’activitat que 
en el seu dia se li va concedir mitjançant concessió administrativa de data 29 de setembre 
de 2006, per les activitats de “Merceria - Tintoreria”, exclusivament. 
  
Quart: Notificar a l’interessada, al Director del mercat, a la Junta de Concessionaris i a 
l’àrea d’Urbanisme respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.  
 
5. TRASPÀS MAGATZEM NÚM. 19 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 



 3 

Vista la instància presentada per la senyora Pilar Rodríguez Mato, concessionària del 
magatzem núm. 19 del mercat municipal , amb DNI núm. 76823207 X, en data 12 de 
gener de 2010 i registre d’entrada núm. 137, en la qual demana autorització per 
traspassar el magatzem núm. 19 de 3’12 m2 a favor de MORENO ANTOLINOS 
CANSALADERS SL, concessionaris de les parades del mercat núm. 71-76-77-78, pel preu 
de 601’76€. 
 
Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el traspàs del magatzem núm. 19 a favor de MORENO ANTOLINOS 
CANSALADERS SL, amb NIF B 60622560, per l’emmagatzematge del productes utilitzats 
en l’explotació de l’activitat de “Xarcuteria - Cansaladeria” de les concessions 
administratives del les quals és titular  i per la quantitat de 601’76 €. 
 
Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 120’35 € en 
concepte de drets de traspàs, segons l’ordenança fiscal núm. 9. 
 
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui 
tenir contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les quantitats esmentades, cosa que 
d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.  
 
Quart: Notificar als interessats, al responsable del Mercat i a l’ORGT.  
 
6. TRASPÀS PARADES NÚM. 24-25 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M. Pilar Rodriguez Mato amb DNI núm. 
76823207X com concessionària de les parades del mercat núm. 24-25, amb data 18 de 
febrer de 2010  i registre d’entrada 1105, en la qual demana autorització per traspassar 
les concessions administratives números  24-25, favor de les senyores Ana Maria i 
Elisabet Cabrera Martin, amb DNI 43436637X i 43528456J respectivament, pel preu de 
12.000’00 € i per dur a terme la mateixa activitat de “Queviures” per la qual es va 
concedir la concessió.  
 

Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el traspàs de les concessions administratives números núm. 24-25 a favor 
de les senyores Ana Maria i Elisabet Cabrera Martin, amb DNI 43436637X i 43528456J 
respectivament, pel preu de 12.000’00 € i per dur a terme la mateixa activitat de 
“Queviures” per la qual es va concedir la concessió.  
 

Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 2.400’00 € 
en concepte de drets de traspàs segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è.  
 
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui 
tenir contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les quantitats esmentades, cosa que 
d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. Així mateix 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, aquests no 
obtinguessin la llicència meritada, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.  
 
Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Acció Territorial respecte a 
la llicència d’activitat i a l’ORGT.  
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7. DECLARACIÓ DESERT DEL CONCURS PER AL SERVEI DE PODA DE L’ARBRAT VIARI 

A BADIA DEL VALLÈS 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2010 pel qual es convoca la 
licitació pública del concurs per al servei de poda de l’arbrat viari mitjançant procediment 
obert, oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de medi ambient, en relació a la valoració de les ofertes 
presentades pels licitadors d’acord amb els criteris d’adjudicació  establerts a la clàusula 
novena del plec de clàusules administratives particulars relatives al servei de poda 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de 15 de febrer de 2010, segons la qual la Mesa 
proposa a l’òrgan competent la declaració del concurs com a desert, per no haver assolit 
cap de les empreses admeses  la puntuació mínima de 70 punts establerta a la clàusula 
novena del plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el que s’exposa a 
l’informe de la Tècnica de medi ambient. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Declarar desert el concurs convocat mitjançat acord de Junta de Govern local de 4 
de desembre de 2010, per al servei de poda de l’arbrat viari, per no haver assolit cap de 
les empreses admeses  la puntuació mínima de 70 punts establerta a la clàusula novena del 
plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el que s’exposa a l’informe de la 
tècnica de medi ambient. 
 
Segon. Notificar als candidats i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests 
prestada 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
8. PAVIMENTACIÓ DE L’ACCÉS AL BARRACÓ D’AMBULÀNCIES SEGONA FASE AL 

CARRER LA BÉTICA s/n, ENLLAÇ ENTRE ELS CARRERS BÉTICA I LA MANXA 
 
Vista la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i salut referent 
a les obres consistents en pavimentació de l’accés al barracó d’ambulàncies  segona fase 
al carrer La Bètica s/n ,per tal de crear un enllaç entre el Carrer Bètica i La Manxa amb 
motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques en el municipi, redactats pels serveis 
tècnics del departament d’ Acció Territorial, i amb un pressupost d’execució per contracta 
global de 39.064,72 euros. 
 
Vista la proposta del servei  de data 2 de febrer de 2010, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de realitzar l’obra/es consistents en la pavimentació de l’accés al barracó 
d’ambulàncies  segona fase al carrer La Bètica s/n ,per tal de crear un enllaç entre el Carrer 
Bètica i La Manxa , amb motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques en el 
municipi  el preu de  la/les quals ascendeix a la quantitat de  33.676,48 euros, i 5.388,24 
euros d’IVA. 
 
Atès que amb data 2 de febrer de 2010, es va emetre 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. 

 

Atès que amb data 4 de febrer de 2010 , es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals 
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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. Aprovar la memòria valorada, documentació annexa i estudi basic de seguretat i 
salut referent a les obres consistents memòria valorada, documentació annexa i estudi 
basic de seguretat i salut referent a les obres consistents en la pavimentació de l’accés al 
barracó d’ambulàncies  segona fase al carrer La Bètica s/n ,per tal de crear un enllaç entre 
el Carrer Bètica i La Manxa de Badia del Vallès 

 
Segon. Portar a terme les obres relatives a la pavimentació de l’accés al barracó 
d’ambulàncies  segona fase al carrer La Bètica s/n ,per tal de crear un enllaç entre el Carrer 
Bètica i La Manxa , amb motiu de la supressió de les barreres arquitectòniques en el 
municipi,  mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Claddsbd, 
S.L. per un import de 33.676,47 euros i 5.388,24 euros d’ IVA. 

 
Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra 33.676,47 
euros i 5.388,24 euros d’IVA amb càrrec a la partida 1404 1551 61000 del vigent 
pressupost. 

 
Quart. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

 
Cinquè. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
la signatura de la resolució. 
 
9. APROVACIÓ NOVA REDACCIÓ BASES REGULADORES PROVES SELECTIVES PER A 

LA PROVISIÓ DE 4 LLOCS DE TREBALL A LA POLICIA LOCAL SEGONS OFERTA 
PUBLICA 2009 

 
Vista l´Oferta Pública d´Ocupació publicada corresponent a l´exercici del 2009, 
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2009, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 292, de data 07/12/.2009, i  publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5530, de data 21/12/2009, per a la provisió 
en propietat de 4 places vacants a la plantilla municipal, les característiques de les quals, 
són: 
  
 

CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRU
P 

VACANTS 

 
Administració Especial, sotsescala de 
serveis especials, cos de la policia local 

Agent C2 4 
 

 
 
Vist que data 15 de gener de 2010 es van aprovar les Bases reguladores de les proves 
selectives per a la provisió de quatre places d’agents de la Policia Local. 
 
Vist que en data 10 de febrer de 2010 van ser publicades les referides Bases, al Butlletí 
Oficial de la Província, núm. 35 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 
5564. 
 
Vist que en data 11 de febrer de 2010, mitjançant instància amb núm. de RGE 917/2010 
la Sra. Joana Gomez León va  presentar al·legacions a les referides Bases en atenció al 
punt 8 referit a les proves físiques, en les que manifesta que les Bases publicades no 
recullen el barem de les proves per raó de sexe i d’edat. 



 6 

 
Vist que en data 16 de febrer de 2010, mitjançant escrit remès per Fax, la Subdirecció 
General de Coordinació de la Policia de Catalunya, proposa la modificació de les bases 
publicades en virtut de les consideracions recollides al mateix escrit en matèria de  
 
Condicions dels Aspirants, Tribunal Qualificador, desenvolupament de la fase de concurs i 
curs selectiu. 
 
Vist  que les al·legacions esmentades es troben ajustades a Dret. 
 
Donat el fet de que l’acceptació de les al·legacions afecta a tot allò regulat a les Bases. 
 

Atès que el període de presentació d’instàncies pels aspirants es va iniciar en data 11 de 
febrer de 2010 i finalitzen el 2 de març i que durant aquest període s’han presentat varies 
sol·licituds.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 
D´acord amb el que disposen l´artícle 61.6 de la Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l´Estatut 
Bàsic de l´Empleat Públic. 
 
D´acord amb el que disposen els artícles 51 i següents de la Llei Orgànica 3/207, de 22 de 
març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes. 
 
D´acord amb el que disposan els artícles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d´abril, pel que s´aprova la Refosa de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local.  
 
D´acord amb el que disposa el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s´aprova el 
Reglament General d´Ingrès del Personal al Servei de l´Administració General de l´Estat i de 
Provisió de llocs de treball i Promoció Profesional dels Funcionaris Civils de l´ Administració 
General de l´Estat. 
D´acord amb el que disposa el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les 
regles bàsiques i els programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris d'administració local. 
D´acord amb el que disposen els articles 11, 17 , 23 i 24 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre pel que s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
 
D´acord amb el que disposa l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
D´acord amb el que disposen els articles 53, 54, 56, 286 a 292 i 296 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’ha prova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya. 
 
I tota vegada que han estat examinades les bases de la convocatòria amb relació a la 
selecció de personal referida. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Admetre les al·legacions formulades per la Sra. Gomez León presentades 
mitjançant escrit de data  11 de febrer de 2010 i amb número de registre 917/2010 
 
Segon. Admetre les al·legacions formulades per la Secretaria de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya en data 16 de febrer.. 
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Tercer. Suspendre el període de presentació de instàncies per a ser admès al procés de 
provisió de les places d’agent de la Policia Local amb efectes de la data d’aprovació 
d’aquest acord. 
 
Quart. Modificar les bases reguladores del procés de selecció recollint les al·legacions 
presentades d’acord amb el text que s’adjunta. 
 
Cinquè.- Publicar al BOP les noves bases de la convocatòria que regiran el procés del 
concurs-oposició, i es faci ressenya d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Sisè. Obrir un nou termini de 20 dies naturals per a la presentació de noves instàncies per 
a la participació al procés selectiu.  
 
Setè. Informar a tots els aspirants, que hagin presentat la seva instancia, de les 
al·legacions presentades i de la nova redacció de les Bases publicades amb la finalitat de 
que, en un termini de 20 dies naturals, procedeixin a la subsanació de les seves 
sol·licituds, si s’escau.    
 
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  
 

 


