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JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 10 D’ABRIL DE 2012 
 
Badia del Vallès, 10 d’abril 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 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina. 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de març de 
2012. 
 
2. DOCUMENTS COMPTABLES (RELACIONS 10, 18 i 17) 
 
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 
2.129,28 €, de la relació núm. 10/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 103.409,52 €,  de la relació núm. 18/2012. 

 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO),  (factures 
de Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 38.709,60 €,  de la relació núm. 17/2012. 
 
 
3. DOCUMENTS COMPTABLES (RELACIONS 11 i 19) 
 
Vistos els documents comptables tramesos pels diferents serveis gestors de les despeses. 
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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 623,80 
€, de la relació núm. 11/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 8.341,07 €,  de la relació núm. 19/2012. 
 
4. PROCÉS SANCIONADOR 0005/2012 
 
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. 0005/2012, formulada en data 04/01/2012, per l’agent de la Policia 
Local  núm. 3503, contra TANIA SORIANO MORAN que diu el següent: 
 
“Personado en el aparcamiento de la parte trasera de Avda. Mediterraneo,7  se encuentra el 
vehiculo Fiat Bravo GE9463BG suspendido sobre uno de sus laterales sobre dos neumáticos. 
El vehiculo se encuentra en plena operación de cambio de alguna de sus partes mecánicas, 
aunque no hay nadie manipulando el mismo. 
 
Se adjunta fotografía del vehiculo mostrando el estado. 
 
Que consultada la base de datos de tráfico, aparece como titular del mismo la Sra.TANIA 
SORIANO MORAN, con DNI 46809932X i domicilio en Avda. Mediterraneo núm. 8 1º B de 
Badia del Vallés.  
 
Vist que aquest fet pot constituir una  infracció a l’ordenança de neteja d’aquest Ajuntament, en 
l’art. 16 apartat.f). que diu: 
 
Que prohibe lavar i reparar vehiculos en los espacios de dominio público.” 
 
Vist que aquesta infracció, segons  l’article 16 apartat f)  de l’ordenança de neteja d’aquest 
ajuntament, pot ser considerada com una falta lleu i per tant constitutiu d’una sanció per un 
import de 12,00 €. 
 
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9 de 
novembre, que regula el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0005/2012 per presumpta infracció de l’article 16 
apartat f)  de l’ordenança Municipal de Neteja. 
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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’establer en l’article 28 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, ponent-se promoure recusació per l’interessa’t 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 Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Barranco 
Trejo. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
5. PROCÉS SANCIONADOR 0006/2012 
 
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. 0006/2012, formulada en data 23/01/2012, per l’agent de la Policia 
Local  núm. 3503, contra MANUEL JIMENEZ MOLINA  que diu el següent: 
 
“Personado en el aparcamiento de la parte trasera de Avda. Mediterráneo,19  se encuentra el 
vehiculo Seat Ibiza con matricula B4592-VU con la parte delantera elevada sobre un gato de 
mecánico y apoyado sobre dos neumáticos. El vehiculo se encuentra en plena operación de 
cambio de algunas de sus partes mecánicas, aunque no hay nadie manipulando el mismo. 
Que bajo la parte del motor se observa que ha caído sobre el pavimento mancha de aceite 
motor procedente de la manipulación del mismo.   . 
 
Se adjunta fotografía del vehiculo mostrando el estado. 
 
Que consultada la base de datos de tráfico, aparece como titular del mismo el Sr, MANUEL 
JIMENEZ MOLINA, con DNI 34735795E con domicilio en Avda. Mediterráneo núm. 24 7º A de 
Badia del Valles.  
 
Vist que aquest fet pot constituir una  infracció a l’ordenança de neteja d’aquest Ajuntament, en 
l’art. 16 apartats següents: 
 
a) Verter cualquier clase de material residual tanto en la calzada como en las aceras. 
 
f) Que prohíbe lavar i reparar vehículos en los espacios de dominio público.” 
 
Vist que aquestes infraccions, segons  l’article 16 apartats a) i f)  de l’ordenança de neteja 
d’aquest ajuntament, pot ser considerada com una falta lleu i per tant constitutiu d’una sanció 
per un import total de 24,00 €. 
 
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9 de 
novembre, que regula el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0006/2012 per presumpta infracció de l’article 16 
apartats a) i f)  de l’ordenança Municipal de Neteja. 
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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’establer en l’article 28 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, ponent-se promoure recusació per l’interessa’t 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 Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Barranco 
Trejo. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
6. PROCÉS SANCIONADOR 0007/2012 
 
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. 0007/2012, formulada en data 07/01/2012, per l’agent de la Policia 
Local  núm. 3503, contra ANTONIO RAFAEL RODRIGUEZ  que diu el següent: 
 
“Personado en el aparcamiento de la parte trasera de Avda. Cantábrico,11  se encuentra el 
vehiculo Nisan Trade 100  con matricula B6704-UV , elevado sobre dos gatos hidráulicos de 
taller y con las ruedas delanteras quitadas. El vehiculo se encuentra en plena operación de 
cambio de algunas de sus partes mecánicas, aunque no hay nadie manipulando el mismo. 
 
Se adjunta fotografía del vehiculo mostrando el estado. 
. 
Que consultada la base de datos de tráfico, aparece como titular del mismo el Sr, ANTONIO 
RAFAEL RODRIGUEZ SUAREZ, con DNI 77125039J con domicilio en Avda. Cantábrico núm. 
13 2º A de Badia del Valles.  
 
Vist que aquest fet pot constituir una  infracció a l’ordenança de neteja d’aquest Ajuntament, en 
l’art. 16 apartats següents: 
 
a) Verter cualquier clase de material residual tanto en la calzada como en las aceras. 
 
f) Que prohíbe lavar i reparar vehículos en los espacios de dominio público.” 
 
Vist que aquestes infraccions, segons  l’article 16 apartats a) i f)  de l’ordenança de neteja 
d’aquest ajuntament, pot ser considerada com una falta lleu i per tant constitutiu d’una sanció 
per un import total de 24,00 €. 
 
Atès allò que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9 de 
novembre, que regula el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0007/2012 per presumpta infracció de l’article 16 
apartats a) i f)  de l’ordenança Municipal de Neteja. 
 
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. 
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Tercer: Nomenar instructor al Sr. José Manuel Roque Damota que podrà abstenir-se 
d’intervenir en l’esmenta’t procediment d’acord amb l’establer en l’article 28 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, ponent-se promoure recusació per l’interessa’t 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 Cap de la Policia Local, Sr. Juan Carlos Barranco 
Trejo. 
 
Cinquè: Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades relacionades en el full adjunt. 
 
7. TRASPÀS PARADES 53-54-55 I ADJUDICACIÓ PARADA 52 DEL MERCAT 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Serafina Castillo Fugueiras, amb DNI núm. 33899273 
X, amb data 21 de març de 2012 i registre d’entrada 1684, en la qual demana autorització per 
traspassar les parades núm. 53-54-5 a favor de la senyora Maria Carmen Barba García, amb 
DNI núm. 46609590 K, pel preu de 9.859’07 € i per dur a terme la mateixa activitat de 
“Queviures”. 
 
Vist que aquest Ajuntament degut a l’existència de parades buides per diversos motius, oferta 
al concessionaris del mercat  l’opció d’ampliar els seus llocs de venda amb parades que es 
troben  al costat i que estan buides. 
 
Vist que la parada núm. 52, amb una superfície de 5’25m2, consta a nom de l’Ajuntament  i que 
és troba disponible per adjudicar als nous concessionaris que volen adquirir mitjançant traspàs 
les parades núm. 53-54-55 per ajuntar-les i obtenir un espai de venda més adequat al les 
necessitats actuals.  
 
Atès que segons l’annex núm. 1 del reglament de règim interior del mercat municipal, 
l’ampliació de l’activitat de Queviures en un número més, no supera els límits establerts i vist 
que no afecta a la competitivitat de la resta de concessionaris i sí comporta l’ocupació de llocs 
buits. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 15 del RRIMM, i que ens indica que en cas d’haver 
efectuar reformes o canvis en el mercat  que suposen una millora per el desenvolupament 
general, tenen la possibilitat des de aquest departament  de proporcionar els nous arrendataris 
les opcions de millora. 
 
Vist l’informe per part del responsable del Mercat Municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar el traspàs de les parades núm. 53-54-55 a favor de la senyora Maria Carmen 
Barba García, amb DNI núm. 46609590 K, pel preu de 9.859’07 € i per dur a terme la mateixa 
activitat de “Queviures”. 
 
Segon: Aprovar l’adjudicació de la parada núm. 520 per desenvolupar l’activitat de “Queviures”  
a la senyora Maria Carmen Barba García, amb DNI núm. 46609590 K,  per annexar-la als 
núms. 53-54-55. Això comportarà la realització per part de la nova concessionària, de totes les 
reformes que calguin per adequar les paredes a tot allò que els requereixi per part del 
departament d’urbanisme d’aquest ajuntament, així com al que disposi la normativa sanitària 
per el desenvolupament de l’activitat sol·licitada. 
 
Tercer.-  Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 1.971’81 € en 
concepte de drets de traspàs segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è.  
 
Quart:: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir 
contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les quantitats esmentades, cosa que d’incomplir-se, 
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deixaria sense efecte el present acord. Així mateix estaran obligats 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, aquests no obtinguessin la llicència meritada, 
l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de 
cap mena.  
 
Cinquè: 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. 
Sisè: Notificar a l’interessada, a l’àrea d’Economia, Governació i Serveis Generals, a l’àrea 
d’Urbanisme respecte a la llicència d’obres i d’activitat i a l’ORGT. 
 
8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. 

PER A LA CUSTÒDIA DE CLAUS 
 
Vist que aquest Ajuntament disposa del servei de teleassistència que consisteix en la prestació 
del servei d’atenció telefònica dirigit a persones grans o en situació de dependència. 
 
Atès que la prestació d’aquest servei contempla, entre altres prestacions, la mobilització i 
intervenció, davant una emergència, al domicili de la persona usuària per la qual es requereix la 
utilització de claus, amb la finalitat de procedir a l’accés al seu domicili. 
 
Atesa la necessitat d’establir un protocol d’actuació que reguli de forma conjunta i coordinada el 
dipòsit, custòdia i utilització de claus dels domicilis de les persones usuàries del servei de 
teleassistència i que sigui la Policia Local la que faci la custodia de les claus, d’acord amb el 
text íntegre de la proposta de conveni de col·laboració amb TELEVIDA Servicios 
Sociosanitarios S.L. i la documentació que l’acompanya, que s’adjunten i formen part d’aquesta 
proposta.  
  
Atès l’informe tècnic i el full que especifica els criteris de les condicions a valorar perquè l’usuari 
de teleassistència pugui disposar del servei de custòdia de claus, que s’adjunta i forma part 
d’aquesta proposta. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Badia del Vallès i 
TELEVIDA Servicios Sociosanitarios S.L. per a la custòdia de claus. 
 
Segon.- Delegar la signatura del conveni a la Regidora de Benestar Social, Gent Gran i 
dependència, Sra. Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a la Policia Local i a TELEVIDA Servicios 
Sociosanitarios S.L. 
 
9. CONTRACTACIÓ SERVEI PRIMERA ACOLLIDA 
 
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament de facilitar suport a les persones i famílies del municipi 
que pateixen dificultats socials i econòmiques, en els termes que estableix la Llei 12/2007, de 
Serveis Socials 
 
Ateses les circumstàncies de molts ciutadans del municipi, que presenten dificultats derivades 
del context de crisi econòmica general, i la necessitat d’agilitzar la seva atenció des del Servei 
de Primera Acollida del Servei de Benestar Social. 
 
Atès el contracte menor entre l’ajuntament i GEDI Gestió i Disseny SCCL per l’exercici 
2011, aprovat per Junta de Govern Local el 10 d’octubre de 2011. 
 
Ates l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient. 

 
S’acorda: 



 7 

  
Únic. - Aprovar el document comptable d’autorització , disposició i obligació per import de 
4.518’64 euros (quatre mil- cinc-cents- divuit euros i seixanta-quatre cèncitms), amb càrrec a la 
partida 0803 2314 22699, per tal d‘efectuar el pagament corresponent a la prestació del Servei 
de Primera Acollida a GEDI Gestió i Disseny SCCL. 
 
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, 
 


