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JUNTA DE GOVERN LOCAL 10/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 19 DE MARÇ DE 2012 
 
Badia del Vallès, 19 de març de 2012 
 
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 Antonio Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Jimenez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 12 de març de 
2012. 
 
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 507/2011, de 22 de juny de 2011, referent a l'establiment 
del règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local i dels diferents 
Tinents d'alcaldessa i Regidors. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
55.601,83 €, de la relació núm. 08/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 163.315,81 €,  de la relació núm. 12/2012. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO),  (factures 
de Gas Natural Servicios SDG, S.A.) per un import de 11.814,36 €,  de la relació núm. 13/2012. 
 
 
 
 
 
 
3. CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC I DINAMITZACIÓ DEL PLA EDUCATIU 

ENTORN 
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Vista la proposta del servei de data 6 de març de 2012, s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de contractar el servei de Suport Tècnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn per 
seguir la dinamització i suport al Pla Educatiu Entorn, el preu del qual ascendeix a la quantitat 
de 14.462,98 euros i 2.603,37 euros d’IVA. 
 
Vist 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. 
 
Vist l’ informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona del Text Refòs de la Llei de 
contractes de les administracions públiques aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Dur a terme el servei de Suport Tècnic i dinamització del Pla Educatiu Entorn mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista Estratègies per a la Transformació 
Comunitària Sostenible per un import de 14.462,98 euros i 2.603,37 euros d’IVA 
 
Segon: Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de Suport Tècnic i 
dinamització del Pla Educatiu Entorn amb càrrec a la partida 1003.3201.22709 del pressupost 
prorrogat. 
 
Tercer: Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si 
s’escau. 
 
Quart: Notificar la resolució a l’adjudicatari  
 
4. CANVI D’ACTIVITAT PARADES NÚM. 18-19 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Julio García Ruiz, en data 22 de febrer de 2012 i registre 
d’entrada núm. 663, en la qual demana la modificació de l’activitat de les parades núm. 18-19 
de la qual és el concessionari titular i en les que desenvolupa actualment  l’activitat de “Venda 
de Objectes de Regal”. 
 
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 d’acord en lo preceptiu que ens 
indica en el Reglament de Règim Interior del Mercat respecte a l’autorització per la modificació  
d’activitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Autoritzar el canvi  d’activitat de les parades núm. 18-19 per la venda de “Xarcuteria - 
Cansaladeria” al Sr. Julio García Ruiz, amb DNI núm. 40954416 H i domicili al carrer Pirineos, 
79 de Barberà del Vallès, 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, tant en 
matèria sanitària com tècnica.  
 
Segon: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir 
contrets amb l’Ajuntament , cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord. 
Així mateix estaran obligats a l’obtenció de la llicència d’obres per condicionar les parades a la 
nova activitat, així com a l’obtenció de la corresponent llicència d’obertura i activitat dins del 
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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: 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, per les activitats de “Venda 
d’Objectes de Regal” en data 1 de maig de 2008. 
  
Quart: Notificar a l’interessat, al responsable del mercat, a la Junta de Concessionaris i a l’àrea 
d’Acció Territorial respecte a l’obtenció dels permisos pertinents.  
 
5. ALTA CAMBRA DE CARN NÚM. 14 
 
Atès la instància presentada per la Sra. Jennifer Vizuete de Salas, amb DNI 47170781 N, com 
concessionària  de les parades del mercat núm. 150-151 destinades a l’activitat de “Polleria-
Outeria”,  en data 12 de març de 2012 i registres d’entrada núm. 1359 sol·licitant l’alta de la 
cambra de carn núm. 14 de 4’397  m3 de superfície a partir del 15 de març  de 2012.  
 
Vist l’informa favorable per part de l’encarregat del Mercat.  
 
S'acorda: 
 
Primer.- Donar d’alta la cambra de carn núm. 14  en el padró, amb una superfície 4’397 m3  a 
nom de la Sra. Jennifer Vizuete de Salas, amb DNI núm. 47170781 N , i amb efectes del 15 de 
març de 2012. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’Ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’encarregat  del mercat  i a 
l’ORGT. 
 
6. ADHESIO FORMAL XARXA DE SERVEIS LOCALS D’HABITATGE 
 
Vist que el 23 de febrer de 2012 el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el Protocol de 
funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. 
 
Atès que la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge és un conjunt de municipis, empreses 
municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen voluntat de 
prestar-los en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, 
comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.   
 
Atès que la xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l’espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els seus membres, 
amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i 
difusió d’instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a 
gestionar millor les polítiques d’habitatge. 

  
Considerant, 
 
Primer: Que els seus objectius són: 

 
• Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals. 

 
• Contribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge pròpies. 
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• Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en 
l’àmbit local i supralocal i provincial. 

 
• Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de govern 

local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge. 
 

 Segon:  Que l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb una població de 13.954  habitants, vol 
prestar: 

 
o Serveis d’habitatge en col·laboració, encàrrec o delegació de la Generalitat, 

constituint-se com : 
 

o Altres:punt  d’informació provisional. 
 
S'acorda: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon: Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge 
establerts en el Protocol de funcionament. 
 
Tercer: Nomenar el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno en qualitat de representant polític, 
interlocutor i responsable de participació de l’Ajuntament. 
 
Nomenar la senyora Teresa Pérez Postiguillo en qualitat de representant tècnica, interlocutora i 
responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell tècnic.  
 
Quart: Traslladar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents 
acords: 
 
7. APROVACIÓ DOCUMENT COMPTABLE ADOJ  
 
Vist el document comptable ADOJ tramès pel Servei de Cultura. 
 
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, article 21.1 de la LRBRL, 
els articles 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’article 19 i següents de les BEP. 
 
S’acorda: 
 
Únic. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de despeses (fase ADOJ) per un import 
de 3.000,00 € 
 
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, 
 


