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JUNTA DE GOVERN LOCAL 26/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 8 DE JULIOL DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 8 de juliol de 2013 
 
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 Jiménez 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 1 de juliol de 2013. 
 
 
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 
55.517,33 €, de la relació núm. 26/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 151.808,83 €,  de la relació núm. 49/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Gas Natural SUR) per un import de 2.564,95 €,  de la relació núm. 50/2013. 
 
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures De 
Gas Natural Servicios SDG) per un import de 24.145,07 € ,  de la relació núm. 51/2013. 
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Cinquè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 6.772,03 €,  de la relació núm. 52/2013. 
 
Sisè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 14.840,97 €,  de la relació núm. 53/2013. 
 
Setè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 6.572,51 €,  de la relació núm. 54/2013. 
 
Vuitè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 7.117,17 €,  de la relació núm. 55/2013. 
 
Novè. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 26.142,66 €,  de la relació núm. 56/2013. 
 
 
3. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PARADES NÚM. 58 i 59 DEL MERCAT 

MUNICIPAL 
                   
Vist que la Sra. Carmen Llagostera Díaz, amb DNI núm. 37325467 D, va presentar instància en 
data 20 de juny de 2013, registre núm. 4134, demanant la concessió de les parades núm. 58 i 59 
del Mercat Municipal per dur a terme l’activitat de “Queviures” amb venda de productes regionals. 
 
Atès que les parades del núm. 58 i 59 de Mercat Municipal estan buides. 
 
Vist l’informe favorable per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’adjudicació de les parades núm. 58 i 59 del Mercat Municipal a la Sra. 
Carmen Llagostera Díaz, amb DNI 37325467D, per desenvolupar l’activitat de “Queviures” 
 
Segon. La present autorització resta condicionada a l’adequació de les parades núm. 58 i 59 
segons les activitats a desenvolupar, així com la llicència d’obertura i activitat dins del termini 
màxim de dos meses per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables a/als 
concessionari/s, 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 
finalitzats tots els requisits necessaris per efectuar aquesta obertura, el qual desplegarà efectes 
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, a l’àrea d’Economia i Promoció Econòmica, a 
l’encarregat del Mercat Municipal  i a l’ORGT. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 
 


