JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/2011
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 6 DE MAIG DE 2011
Badia del Vallès, 6 de maig de 2011
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 secretaria, 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 29 d’abril de
2011.
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
20.498,19 €, de la relació núm. 10/2011.
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un
import de 96.165,67 €, de la relació núm. 15/2011.
3. ADJUDICACIÓ ESPECTACLE PIROTÈCNIC FESTA MAJOR 2011
Vist que Badia del Vallès celebra enguany la seva Festa Major els dies 17, 18 i 19 de juny.
Atès l’informe tècnic adjunt, emès pel servei de Cultura d’aquest Ajuntament.
S’acorda:
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Primer.- Adjudicar a Pirotècnia Igual, S.A. l’espectacle pirotècnic per un import total de
7.000,00 € (IVA inclòs), per a la Festa Major de Badia del Vallès, amb càrrec a la partida
07/03 3381 22607 del pressupost actual, segons informe tècnic adjunt i de conformitat
amb el que disposen els articles 95 i 122 de la llei 30/2007 del 30 d’octubre de contractes
del sector públic.
Segon.- Aprovar els documents comptables que s’adjunten d’import total 7.000,00 € (IVA
inclòs), per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.
4. CANVI DE PERSONA FÍSICA A PERSONA JURÍDICA DE LES PARADES 36-37-38-111112-115-116-117-118-119 I 120, DELS MAGATZEMS 17-18-42-43-44 I 35 I DE LES
CAMBRES DE CARN NÚM. 15 I 16 DEL MERCAT MUNICIPAL
Vista la instància presentada per els Srs. Juan Manuel i J. Pablo Serrano Puerto en
representació de CARNES SERRANO SA, amb NIF A59567685 i domicili fiscal al mercat
municipal de Badia, parada núm. 115, de data 29 d’abril de 2011 i registre d’entrada
3257, com titular de les concessions administratives núm. 36-37-38-111-112-115-116117-118-119 i 120 de parades, magatzems núm. 17-18-42-43-44 i 45 i llogater de les
càmeres de carn núm. 15 i 16 del mercat municipal on sol·licita el canvi de nom de les
esmentades concessions a “CARNES SERANO SA.
Vist que en el reglament de règim interior del mercat , així com en el contracte de la
concessió no figura cap inconvenient per canviar el règim de persona física a societat
anònima i atès al que s’indica en el propi reglament, en el seu article 29, en quant a quel
canvi de nom de totes les concessions, no comporta cap monopoli dintre del mercat, ja
que es desenvolupen diferents activitats ( segons document que s’adjunta a aquesta
proposta) en el conjunt de les concessions administratives atorgades.
Vist la documentació presentada per part dels Srs. Juan Manuel i J. Pablo Serrano Puerto
es correspon amb la sol·licitada per aquest Ajuntament per realitzar el canvi de nom de
totes les concessions que tenen al seu nom, com accionistes de la mateixa societat.
S’acorda:
Primer: Autoritzar el canvi de titularitat de les concessions administratives núm. 36-37-38111-112-115-116-117-118-119 i 120 de parades, magatzems núm. 17-18-42-43-44 i 45
i llogater de les càmeres de carn núm. 15 i 16 del mercat a favor de la societat “CARNES
SERRANO SA” amb NIF núm. A-59567685 i domicili fiscal a la parada núm. 115 del
mercat municipal, situat a l’Av. Via de la Plata, s/n de Badia del Vallès.
Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 1.650’00 €
en concepte del 5% pel canvi de titularitat de les parades sobre el preu d’adjudicació
segons marcar l’ordenança fiscal núm. 9, apartat 8. Al mateix temps, haurà d’ingressar la
quantitat de 103’55 € en concepte de tramitació dels expedients administratius d’acord a
l’ordenança fiscal núm.6.
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui
tenir contrets amb l’ajuntament i al 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 por circumstàncies imputables als concessionaris, aquests no
obtinguéssim la llicència meritada, l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que
procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
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Quart: Notificar als interessats, a l’àrea d’economia,
d’acció territorial, i a l’ORGT.

a la direcció del mercat, a l’àrea

5. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA LLOCS DEL MERCAT NÚM. 113-114
Vist que les concessionàries anteriors de les parades 113 i 114 del mercat municipal van
fer el canvi de lloc per ampliació de l’activitat segons acord de junta de data 25 de març
de 2011, a altre lloc del mercat i quedant a disposició de l’ajuntament els núm. 113 i 114.
Vist que aquest ajuntament degut a l’existència de parades buides per diversos motius, en
gener de 2011 va convidar als concessionaris del mercat per que optéssim a l’ampliació de
les seves activitats i sent CARNES SERRANO SA uns dels interessats en ampliar les seves
activitats comercials dintre del mercat segons ens comuniquen mitjançant instància en
data 29 d’abril de 2011, registre d’entrada núm. 6256.
Atès que les activitats demanades per explotar en el parada núm. 113 és de “Polleria” i en
la parada núm. 114 és de “Precuinats”, no comporta cap inconvenient pels operadors del
mercat i que segons l’annex núm. 1 del reglament de règim interior del mercat municipal
que ens indica el número de parades que poden desenvolupar el diferents productes dintre
del mercat ens ho permet.
Vist que el preu mitjà establer per número de parada és de 3.000’00 €.
S’acorda:
Primer: Aprovar l’adjudicació de les parades núm. 113 per desenvolupar l’activitat de
“Polleria” i la parada núm. 114 per desenvolupar l’activitat de “Precuinats” a CARNES
SERRANO SA, amb núm. de NIF A-59567685, adreça fiscal a la parada número 115 del
mercat municipal, situat a l’avinguda Via de la Plata s/n de Badia del Vallès i per import de
6.000’00 € en concepte de prima d’adjudicació de les parades núm. 113 i 114.
Segon: La present autorització resta condicionada a l’adequació del llocs núm. 113 i 114
segons les activitats a desenvolupar així com a tot allò que des de a l’àrea d’acció
territorial els hi demani, respecte a la llicència d’activitat que deurà ser sol·licitada 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.
Tercer: Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada
finalitzat tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Quart: Notificar a les parts interessades, a la Junta de Botiguers del Mercat, a l’àrea
d’acció territorial respecte a la llicència d’activitat, al responsable del mercat i a l’ORGT.
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA
BAIXA DE L’EDIFICI “EL MOLI” DE BADIA DEL VALLÈS
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2011, on es va aprovar
inicialment el Projecte per a l’adequació de la planta baixa de l’edifici “El Moli” de Badia del
Vallès
Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública des del 16 de març de 2011 fins
al dia 20 d’abril de 2011 arran de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el
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taulell d’anuncis del Ajuntament , no havent- se presentat cap reclamació o al·legació, tal
com consta al certificat adjunt de secretaria.
S’acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte per a l’adequació de la planta baixa de l’edifici
“El Moli” de Badia del Vallès. Amb un pressupost d’execució global de 169.440,85 euros,
inclosos impostos.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
7. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTUARIS
DEL CAMP DE FUTBOL DE BADIA DEL VALLÈS
Es retira de l’ordre del dia l’acord d’aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació dels
vestuaris del camp de futbol.
8. PREMIS LLEDONER- DUET FAMA
Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol col·laborar en la entrega de
Premis Lledoner, organitzat per la Federació d’Entitats Cultural de Badia del Vallès (F.E.C.)
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a Baença Espectacles SL la actuació d’un ball de la companyia “Duet
Fama”, com es detalla a l’informe adjunt, per un import total de 472,00 euros IVA inclòs
(Quatre cents setanta-dos euros) amb càrrec a la partida 07/03 3341 22709 del
pressupost actual segons l’inforne tècnic adjunt.
Segon.- Aprovar el document comptable AD que s’adjunta d’import total de 472,00 € IVA
inclòs (Quatre cents setanta-dos euros) amb càrrec a la partida 07/03 3341 22709, per fer
front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a espectacles Baença S.L.
9. FOMENT DE LA SARDANA
Vist que la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament vol continuar fomentant el ball de la
Sardana com el ball més tradicional i popular de la cultura catalana i, que vol continuar
donant suport a l’associació Badia Sardanista per ajudar-los a difondre el ball i la música
catalana.
Vist l’informe tècnic emès pel servei de Cultura de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
S’acorda:
Primer.- Adjudicar a Baença Espectacles SL les actuacions de les cobles de Sardanes que
es detallen a l’informe adjunt, per un import total de 4.366,00 euros IVA inclòs (Quatre mil
tres-cents seixanta-sis euros) amb càrrec a la partida 07/03 3341 22609 del pressupost
actual segons l’inforne tècnic adjunt.
Segon.- Aprovar el document comptable que s’adjunta d’import total de 4.366,00 € IVA
inclòs (Quatre mil tres-cents seixanta-sis euros) amb càrrec a la partida 07/03 3341
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22609, per fer front a l’obligació contractual derivada de l’actuació anterior.
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a espectacles Baença S.L.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les dotze hores.
Vist i plau
L’alcaldessa,
La secretària,
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