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JUNTA DE GOVERN LOCAL 36/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 12 de novembre de 2010 
 
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta-cinc 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 5 de novembre 
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 
4.176,07 €, de la relació núm. 39/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 41.537,98 €,  de la relació núm. 66/2010. 
 
3. LIQUIDACIÓ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIU I USOS 

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (ESCOLA LA VALL) 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l' escola La Vall en la qual demana servei de cursets de 
natació. 
 
Atès  l'informe favorable emès pel Tècnic/responsable d' esports. 
 

S’acorda: 
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Primer. Concedir l’autorització a l' escola La Vall, per a la realització de les activitats de 
natació que sol·licita, consistents en cursets de natació.  
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per la prestació de serveis esportius i usos 
d’instal·lacions esportives, regulada per l’Ordenança Fiscal número 17, tarifa 5,b , apartat 
2  per un import total de 12.126,75 €, segons es detalla a l’informe de liquidació que 
s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord i la corresponent liquidació a l’interessat/da. 
 
4. LIQUIDACIÓ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I USOS 

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (BOSALAY PRODUCCIONS) 
 
Atesa la sol·licitud presentada per BOSALAY PRODUCCIONS, en la qual demana el lloguer 
del pavelló i sala habilitada de judo. 
 
Atès  l'informe favorable emès pel Tècnic/responsable d' esports Rafael Moya. 
 

S’acorda: 
 
Primer. Concedir l’autorització a BOSALAY PRODUCCIONS, per el lloguer del pavelló i la 
sala habilitada de judo. 
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per la prestació de serveis esportius i usos 
d’instal·lacions esportives, regulada per l’Ordenança Fiscal número 17, tarifa 3,b, apartat 
d.2.i tarifa 3,h apartat 2, per un import total de 826,60 €, segons es detalla a l’informe de 
liquidació que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord i la corresponent liquidació a l’interessat/da. 
 
5. CANVI DE TITULARITAT PER ERROR EN LA SOL·LICITUD DE TRASPÀS DEL LOCAL 

NÚM.1 
 
Vist l’acord de data 15 d’octubre de 2010 per el qual es va aprovar el traspàs del local 
comercial núm. 1 situat a l’avinguda Via de la Plata núm. 1 a favor del Sr. Antonio Navarro 
Díez, per desenvolupar l’activitat de “Bodega” i per la quantitat de 3.000’00 €. 
 
Vist la instància presentada en data 5 de novembre de 2010 per Sr. Antonio Navarro Díez, 
on manifesta l’equivocació a l’hora de sol·licitar l’esmentat traspàs del local comercial, ja 
que els tràmits deurien anar a nom de la seva senyora Sra. Leonor Marquez Caballero amb 
DNI 40982269 H, pel que aporta fotocòpies dels DNI i llibre de filiació i que forma part 
d’aquest  expedient. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar i rectificar l’error de titularitat del local comercial núm. 1, situat a 
l’avinguda Via de la Plata,  núm. 1 a favor de la Sra. Leonor Marquez Caballero, amb DNI 
núm. 40982269 H i amb domicili a av. Via de la 
Plata, núm. 3, 2n B, per desenvolupar la mateixa activitat de “Bodega”. Haurà d’abonar la 
quantitat de 103’55 €  en concepte de taxa per tramitació d’expedient.   
 
Segon.- Rectificar les dades tant a la base de dades dels locals comercials, així com 
modificar el contracte d’arrendament del local i que és va signat en data 1 de novembre de 
2010. No obstant, l’arrendatària estarà obligada a l’obtenció de la llicència d’obertura i 
activitat dins del termini màxim de dos mesos, per activitats innòcues i de sis mesos per a 
activitats classificades. Si per circumstàncies imputables a l’arrendatària, aquesta no 
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obtingues la llicència meritada, l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que 
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.  
 
Tercer.- El present acord resta condicionat a la liquidació de les quantitats esmentades en 
el termini assenyalat, i quantes altres deutes tingui amb l’ajuntament, cosa que, 
d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.  
 
Quart.- Notificar a les parts interessades, a l’àrea d’economia, a l’àrea d’urbanisme 
respecte a la llicència  d’obertura i activitat i a  l’ORGT. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER LES 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AL CENTRE CÍVIC DESTINADES A ENTITATS 
CULTURALS. 

 
Vist el projecte executiu d’instal·lacions per les dependències municipals al Centre Cívic 
destinades a entitats culturals redactat per MOSE Serveis d?Enginyeria , S.L.P.U. amb un 
pressupost que ascendeix a la quantitat de 171.880, 24 euros amb IVA inclòs.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
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 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; i els 
arts. 12, 24 i següents i 37 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En virtut del que estableix l’article 21.1 apartat o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i, d’ acord amb la delegació atorgada a favor de la 
Junta de Govern Local mitjançant decret d’alcaldia 568/09 d’1 de juliol, pel que fa a la 
competència per aprovar projectes d ‘obra. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment Projecte executiu d’instal.lacions per les dependències 
municipals al Centre Cívic destinades a entitats culturals redactat per MOSE Serveis 
d?Enginyeria , S.L.P.U. amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 145.661,22 
euros i 26.219,02 euros d’iva.  
 
Segon. 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.   
 
Tercer - Notificar els anteriors acords a les persones interessades i als serveis econòmics 
del Ajuntament. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde accidental declara 
la sessió acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,         La secretària 
 

 


