ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/3

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

27 / de gener / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

S'aprova l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el dia 20
de gener de 2017.

Aprovació Documents Comptables (expt. 198/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 198/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 27 de gener de 2017, s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
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 reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un
import total de 1.965,20 € , segons es detalla a la relació núm. D/2017/3, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 71.853,40 € segons es detalla a
la relació núm. O/2017/2, adjunta.

Cessió per ocupació de terreny al costat del núm. 6 del carrer Santander (Expt.
827/2016)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 827/2016, relatiu a cessió per ocupació de terreny al costat
del núm. 6 del Carrer Santander.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

II. Relació de Fets
1. Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès es propietari el espai situat a
l’avinguda Mediterrània amb plaça Montjuic al terme municipal de Badia del
Vallès.
2. Atès que amb motiu de l’actualització tecnològica dels centres
transformadors ubicats al terme municipal de Badia del Vallès es requereix la
instal·lació, en els mencionades finques d’un centre de transformació tipus
prefabricat compacte, situat en diferents emplaçaments entre els atorgants
que s’indica en el plànol que s’adjunta.
3. Atès que Endesa Distribución Elèctrica S.L.U. ha realitzat les obres i
instal·lació de centres de transformació.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret
d'alcaldia núm. 468 de data 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar a Endesa Distruibución Elèctrica, S.L.U o a qui en un futur
podés substituir-la a que de forma gratuïta pugui ocupar la part de
l'esmentada finca, concretament els espais situats al carrer Santander, al
costat del núm. 6 i col·locar-hi els suports i tots els elements propis d'un
centre de transformació incloent-hi els transformadors i els senyals
d'identificació, localització i seguretat que s'estimin necessaris i a poder-hi
realitzar les obres d'ampliació, conservació, manteniment , reparació,
adaptació i modificació que estima necessàries i que siguin imposades per les
necessitats del servei.
Així mateix, autoritza les entrades i sortides dels cables d'alta i baixa tensió,
aeris i/o subterranis que alimenten l'esmentat centre i que en derivin, per al
normal desenvolupament de la xarxa des del límit de la finca de la seva
propietat fins al lloc on es troba instal·lat l'esmentat centre, d'acord amb el
traçat indicat en el plànol i podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a
terme.
Segon. L'Ajuntament de Badia del Vallès conservarà la titularitat dels espais,
cedint a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. el lliure ús i gaudi de la part
ocupada per les instal·lacions, i sense que se'n repercuteixi renda o quantitat
de cap classe per qualsevol concepte.
Tercer. Signar els convenis de cessió per ocupació de la via pública, i d'acord
amb el que disposa la Ley 54/1997, de 27 de novembre, del Sector elèctric, i
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

el R.D. 1955/00 que la desenvolupa, l'Ajuntament de Badia del Vallès,
constitueix servitud de pas aeri/subterrani pel servei d'energia elèctrica, sobre
el terreny de la seva propietat relacionat en l'expositiu 1, amb l'abast i
contingut previst en la normativa especial que ho regula, i en benefici de les
instal·lacions objecte d'aquest conveni.
L'Ajuntament de Badia del Vallès trasllada a Endesa Distribución Elèctrica
S.L.U. o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, permisos i
autoritzacions.
Quart. Notificar a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.

Traspàs concessió administrativa parades Mercat / magatzem núm. 12 (expt.
183/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 183/2017, relatiu al traspàs del magatzem núm. 12 del mercat
municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
452/2017, el Sr. Daniel Barroso Guerra com anterior concessionari del mercat
municipal, ha sol·licitat autorització per traspassar el magatzem núm. 12 de 3,12 m2
de superfície i que va adquirir mitjançant traspàs aprovat per Junta de Govern Local
de data 3 de juny de 2003, a favor de la senyora Lidia Sujar de la Rosa i que consta
com a concessionari de les parades del mercat núm. 171-172-173.
2. En data 16 de juny de 2016 i 23 de gener de 2017 s’emeten respectius informes
per part del responsable del Mercat i en data 23 de gener de 2017 informe per part
del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar el traspàs del magatzem núm. 12 de 3,12 m2 de superfície a favor
de la senyora Lidia Sujar de la Rosa per l’emmagatzematge del productes utilitzats
en l’explotació de la seva activitat de “Drogueria - Perfumeria” de les concessions
administratives núm. 171-172-173 i de les quals és titular.
Segon. Notificar el present acord a les parts interessades, al responsable del mercat,
a l’Àrea d’Economia i a l’ORGT.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Traspàs concessió administrativa parades Mercat 64 - 65 (expt. 78/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 78/2017, relatiu al traspàs de les concessions administratives de
les parades del mercat municipal núm. 64-65.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
246/2017, la senyora Dolores Guerrero Roa, com concessionària de les parades del
Mercat municipal núm. 64-65, destinades a l’activitat de Xarcuteria - Cansaladeria,
ha sol·licitat el traspàs de les esmentades concessions administratives a favor del
senyor Juan Antonio Rodriguez López i per desenvolupar la mateixa activitat.
2. En data 11 de gener de 2017 s’emet informe per part del responsable del
Mercat.
4. En data 23 de gener de 2016 s’emet informe per part del departament de
tresoreria d’aquest Ajuntament.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament
de Règim Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenen als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple
municipal de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les
ordenances reguladores dels usos comercials de Badia del Vallès aprovades
definitivament l’1/11/2011.
4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 2015-0468 de 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 64-65 del mercat municipal a favor
del senyor Juan Antonio Rodriguez López i per desenvolupar les mateixa activitat de
“Xarcuteria - Cansaladeria”.
Segon. El nou concessionari, estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i
activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per
circumstàncies imputables als concessionaris, aquest 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 el present acord a les interessats, al responsable del Mercat
Municipal, a l’Àrea d’Economia, a l’àrea de Territori i a l'Organisme de Recaptació
Municipal.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Traspàs concessió administrativa parades Mercat 61 - 66 i magatzem 37 (expt.
42/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 42/2017, relatiu al traspàs de les parades números 61 i 66 i el
magatzem núm. 37 del Mercat Municipal de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 143/2017,
el senyor Manuel Prat Aranda amb DNI 39319324 L, com concessionari de les
parades del mercat núm. 61 i 66 i del magatzem núm. 37 dedicats a l’activitat de
Fruites i Verdures, ha sol·licitat autorització per traspassar les esmentades
concessions administratives que va adquirir mitjançant traspàs en data 1 d’octubre
de 2013 a la senyora Alexandra Leu, amb NIF X8796610F.
2. En data 10 de gener de 2017 s’emet informe per part del responsable del Mercat i
en data 23 de gener de 2017 s’emet informe per part del departament d’intervenció.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament
de Règim Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenen als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple
municipal de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les
ordenances reguladores dels usos comercials de Badia del Vallès aprovades
definitivament l’1/11/2011.
4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 2015-0468 de 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 61 i 66 a més del magatzem núm. 37
a favor de la Sra. Alexandra Leu amb NIE núm. X8796610F per realitzar la mateixa
activitat de Fruites i Verdures.
Segon. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura
i activitat dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per
circumstàncies imputables als concessionaris, aquest 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 el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal,
a l’Àrea d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Canvi de Titularitat d'una Llicència Municipal d'Obertura (local 22) (expt.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

2153/2015)
Favorable
I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2153/2015, relatiu a Canvi de Titularitat d'una activitat
comercial de caràcter innocu en règim de comunicació (local 22, Oporto 21)
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor MOHAMMAD NAWAZ MUGHAL
amb NIE X4321187Q, en data 2 d'octubre de 2015 i examinada la
documentació que l'acompanya en relació amb el canvi de titularitat comercial
la qual funciona com a Bar
D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.

III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual
aprova la delegació a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i
aprovació de les liquidacions corresponents, tret que les lleis sectorials ho
atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:

Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat del bar situar a l'av. De
Oporto, 21, local 22 a nom del senyor MOHAMMAD NAWAZ MUGHAL.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes segons l'Ordenança Fiscal del 2017
numero 15, article 6 quota tributaria apartat 3, vigent al moment de la resolució
d'aquest expedient, taxa referent a activitats relacionades amb la comercialització de
productes alimentaris, bars i restaurants: 1266,00€ i segons artícle 6 de la mateixa
ordenança, apartat 8.1, la taxa de tramitació inscripció al registre sanitari municipal
d'establiments d'alimentació 115,10€. Tal com preveu l'article 6 de l'Ordenança

Fiscal esmentada en el cas de canvi de titularitat, sense canviar l'activitat,
s'aplicarà un coeficient reductor del 50%.
Tercer. Una vegada aplicada la bonificació establerta a l'Ordenança Fiscal
número 15 apartat 9, fixar la quota líquida total a ingressar per part de
l'interessat en 690,55€.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat.

Temes d'urgència
No hi han.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

