
JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, 17 de setembre de 2010 
 
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 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits per la secretària 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 10 de 
setembre de 2010. 
 
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 309/09, de 23 de març, 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’anul·lació de l’autorització  de despeses (fase A) per un import de –
900,12 €, de la relació núm. 3/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
1.248,75 €, de la relació núm. 31/2010. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 68.277,53 €,  de la relació núm. 51/2010. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
3. PROCEDIMENT SANCIONADOR 0004/2010 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 568/09 de 1 de juliol de 2009, en el qual l’alcalde va 
resoldre delegar a la Junta de Govern Local, l’atribució de sancionar  les faltes de 



desobediència a l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances municipals, tret que 
s’hagi delegat a un altre òrgan. 
 
Vista la denúncia núm. 0004/2010, formulada en data 09/07/2010, pel agent de la Policia 
Local  núm. 3531, contra Domingo López Pérez, José Ventura Cruz Perera, Alfredo 
Holgado Navarro,Valentin Carreto Manchon,Sergio Pascual Peñalver i Tania Carmona 
Arenas, que literalment diu el següent: 
 
“Que el día 9 de Julio de 2010 a las 00’55 horas aproximadamente, se recibe llamada de 
una vecina de las casas de Barberà manifestando que dentro de la piscina municipal hay 
jóvenes haciendo escándalo. 
Que ante la escasez de personal se avisa a Mossos para realizar el servicio conjuntamente 
y así poder identificar a las personas que allí se encuentran. 
Que personados en el lugar el agente 3531 se dirige con un compañero de Mossos al 
interior del campo de fútbol que es por donde normalmente se escapan. 
Que el agente 3533 se dirige con la compañera de Mossos al interior de la piscina. 
Que se observa que se trata de unas 15 personas por lo que se presenta otra patrulla de 
Mossos, compuesta por un agente y el cabo. 
Que durante la intervención se escapan unas 5-6 jóvenes por las pistas de tenis 
Que se consigue retener a las personas mencionadas anteriormente.”   
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions de l’article 2 i 3 de l¡ordenança de la 
Convivència i us de la via publica d’aquest Ajuntament que diu: 
 
Art.2. Cualquier acto, actividad o comportamiento que suponga un mal uso, que ocasione 
suciedad o daños en las vías públicas y en sus elementos estructurales, en los edificios y 
en las instalaciones de titularidad municipal y en el mobiliario urbano, se tipifican en esta 
ordenanza, como infracciones y son objeto de aplicación de su régimen sancionador 
Art.3. También quedan incluidos en esta ordenanza los actos, actividades y 
comportamientos no contemplados en el punto anterior y que se produzcan en las vías y 
las instalaciones municipales, o cuando alteren la convivencia ciudadana. 
 
Vist que aquesta infracció, segons l’article 54. 1a) de l’ordenança de Convivència i ús de la 
via pública ,  pot ser considerada com una falta lleu,  i per tant constitutiu d’una sanció per 
un import de 90 €. 
 
Atès allò que disposa l’ordenança Municipal del Procediment Sancionador d’aquest 
Ajuntament.  
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0004/2010 per presumpta infracció de l’article 
54. 1a) de l’ordenança de Convivència i ús de la via pública... 
 
Segon: Concedir un termini d’al·legacions per un temps no superior a 15 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació. 
 
Tercer: Nomenar instructor al Sr. José Manuel Roque Damota que podrà abstenir-se 
d’intervenir en l’esmenta’t procediment d’acord amb l’establert en l’article 28 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, podent-se promoure recusació per l’interessat en qualsevol 
moment de la tramitació del procediment, tal i com estableix l’article 29 de la mateixa 
norma. 
 
Quart: Nomenar secretari de l’expedient al sergent de la Policia Local, Sr. Miguel Brullet 
González. 
 



Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la 
sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
L’Alcaldessa         La secretària 
 


