JUNTA DE GOVERN LOCAL 1/2015
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 13 DE GENER DE 2015
Badia del Vallès, 13 de gener de 2015
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 Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
La Corporació està assistida per secretària Carme Coll Gaudens, que dóna fe de
l’acte.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern
Local, atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de
membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en el següent ordre del dia:
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia
30 de desembre de 2014.
2.

CANVI DE TITULARITAT DE L'AUTORITZACIÓ ADMVA. PARADA DEL MERCAT
AMBULANT NÚM. 24

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1009/2014, relatiu a la sol•licitud de transmissió de l’autorització
administrativa de la parada número 24 del mercat de venda ambulant de Badia del
Vallès.
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II. Relació de Fets
1. Per instància de data 30 d’octubre de 2014, número de registre 8010 on el Sr. Felipe
Sánchez Reviriego, titular de l’autorització administrativa número 24 del mercat de
venda ambulant sol•licita el traspàs d’aquesta per motius de jubilaci
2. En data de 4 de desembre de 2014 el Sr. Pedro Guerrero Castillo presenta
declaració responsable per a la sol•licitud de transmissió de l’esmentada autorització i
adjuntant documentació relativa a l’alta del cens d’empresaris i a l’alta autònoms.
3. Consultat amb l’Organisme de Gestió Tributària la situació de pagament d’aquesta
concessió ens informen, en data 23 de desembre de 2014, que fins a la data no resta
cap rebut pendent de pagament.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 13 del Reglament Regulador de la venda no sedentària, de
requisits per a la vàlida transmissió de l’autorització administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia núm. 507/2011, de 21 de juny.
Per tot això, S'acorda:
Primer. Autoritzar la transmissió de l’autorització administrativa per a l’exercici de la
venda no sedentària al lloc del mercat ambulant número 24, sol•licitada pel seu titular
Sr. Felipe Sánchez Reviriego, en favor del Sr. Pedro Guerrero Castillo amb efecte del
31 de desembre de 2014.
Segon. Segons el règim i condicions de l’autorització administrativa:
a) Termini: 7 d’octubre de 2025
b) Tipus de venda: articles de tèxtil
c) Metres: 8 m
d) Condicions: aquesta autorització resta condicionada als requeriments establerts
per les reglamentacions específiques a aplicar al producte objecte de venda i als
serveis que es disposin per a la seva venda.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, els serveis d’economia
municipals i a l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona.
3. EXTINCIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PARADES MERCAT MUNICIPAL 144145
Es retira de l’ordre del dia l’acord referit a l’extinció de la concessió administrativa de
les parades del mercat número 144.145.
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaración d’urgència s’adopten els
següents acords:
3. COMISSIÓ DE SERVEIS FUNCIONARI
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 53/2015, relatiu a Comissió de serveis
II. Relació de Fets
1. En data 30 d´octubre de 201 es rep comunicació del Director de Recursos Humans
de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licitant la adscripció d’una nova comissió
de serveis del funcionari d’aquest Ajuntament, senyor Jose Antonio Martinez Pedrero,
per a prestar serveis com a agent de la policia local a l’ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, a partir de l´1 de desembre de 2014 i per un període d’un any, prorrogable a
dos.
2. Es mantenen comunicacions amb aquesta Corporació, i donades les vacants
existents a la Policia Local de Badia del Vallès, se´ls trasmet la intenció d´accedir a la
petició en tant es solucioni la seva substitució.
Que amb efectes de data 12 de gener de 2015, s´incorpora un nou agent de policia
local, en comissió de serveis a aquesta administració.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció a la normativa aquí referida:
L’art. 85.1 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un Text Únic dels preceptes de determinats Textos legals vigents a Catalunya en
matèria de Funció Pública.
El Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, sobre normes
complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, en
relació amb els arts. 297 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art.
21 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mitjans per a la reforma de la funció pública.
L’art. 53 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Els arts. 184 al 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals.
L’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en
relació amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol.
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2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d´alcaldia núm. 507/2011, de 22 de juny,
Per tot això, s’acorda:
Primer.- Acceptar l’adscripció en comissió de serveis del funcionari de carrera
d’aquesta corporació, de l’escala d’administració especial, sots escala serveis
especials, categoria d´agent de la policia local, Sr. Jose Antonio Martinez Pedrero, per
a prestar serveis en l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb efectes des del dia 19
de gener de 2015 i fins el 18 de gener de 2016, inicialment, derivant-se les despeses
econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Segon.- El temps de serveis prestats en comissió de serveis ha de ser tingut en
compte a l’efecte de consolidació del grau personal corresponent al nivell del lloc que
es venia exercint fins aleshores.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució, per part de Secretària, a l’interessat (Cr. Vallès
núm. 48-50, bxos. 2a – 08172 Sant Cugat del Vallès), a la Direcció de Recursos
Humans de l´ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant
Cugat del Vallès), a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i a les Seccions
Sindicals.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcalde accidental,
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, aixeca la sessió essent les 12 hores i vint
minuts, el qual, com a secretària, en dono fe.
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