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JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 14 DE MAIG DE 2012 
 
Badia del Vallès, 14 de maig 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: 
 
Montserrat Jiménez Molina 
Raquel Gracia Peral 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusen la seva assistència els senyors Juan A. Lancho Aceituno i Antonio Sabariego 
Guerrero. 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 7 de maig de 2012. 
 
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 
1.031,32 €, de la relació núm. 16/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 40.400,75 €,  de la relació núm. 27/2012. 
 
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 39.788,43 €,  de la relació núm. 25/2012. 
 
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO),  (factures de 
Gas Natural S.U.R.) per un import de 24.638,97 €,  de la relació núm. 26/2012. 
 
3. BAIXA CAMBRA DE CARN NÚM. 23 
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Atès la instància presentada pel  Sr. Nelson Tralaviña Díaz, amb número d’identificació fiscal 
X1739747-G, com concessionari de les parades del  mercat núm. 47-48-49 destinades a 
l’activitat de “Carnisseria Cavallar”, en data  4 de maig de 2012 i registre d’entrada núm. 2455 
sol·licitant la baixa de la cambra de carn núm. 23 de 4’397  m3 de superfície i  amb data del 31 
de maig de 2012. 
 
Vist l’informa per part de la direcció del mercat.  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Donar de baixa de  la cambra de carn núm. 23  en el padró, amb una superfície 4’397 
m3  i que consta a nom del Sr. Nelson Traslavina Díaz amb número d’identificació fiscal 
X1739747-G, i amb efectes del 31 de maig de 2012. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i a l’ORGT. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
4. PROCÉS SANCIONADOR JOSÉ ANTONIO RUBIO NIZA 0008/2012 
 
Atès el Decret d’alcaldia núm. 568/09 de 1 de juliol de 2009, en el qual l’alcaldessa 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. 0008/2012, formulada en data 04/04/2012, pels agents de la Policia 
Local núm. 3525 i núm. 3526, contra JOSÉ ANTONIO RUBIO NIZA que diu el següent: 
 
“Durant el matí diversos ciutadans informen de que hi ha un gos deambulant pels carrers del 
municipi, amb el conseqüent perill pel trànsit rodat. 
 
Es dona avís, mitjançant  trucada des de les instal·lacions esportives municipals per que s’han 
trobat un gos raça “pastor alemany”, que ha estat dipositat a les seves dependències.  
 
El gos no porta morrió, ni collaret, ni cadena per lligar-lo. I el número de xip de l’animal es el 
985121013115523”. 
 
S’identica amb la verificació del número del xip, al propietari del gos qui es el sr. José Antonio 
Rubio Niza, amb DNI 34735622-X amb domicili al c. Eivissa 6, 5è lletra A, de Badia del Vallès. 
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions en l’ordenança municipal de control i tinença 
d’animals domèstics, de l’article següent: 
 
Art. 31.2.j “Circular per la via pública amb un animal que no estigui sota control, mitjançant 
cadena i/o morrió, segons els casos previstos en el articulat d’aquesta Ordenança.” 
 
Vist que aquesta infracció, segons es recull a l’article 32 de l’Ordenança municipal de control i 
tinença d’animals domèstics,  pot ser considerada com una falta lleu i que les sancions per 
infraccions lleus ascendeixen a multes de 100 fins a 400 €. 
 
Vist que el càrrec del desplaçament de l’operari de la “lliga protectora d’ANIMALS de sabadell”,  
en aquest cas concret,  ascendeix a la quantitat de 25€. 
 
S’acorda: 
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Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0008/2012 per presumpta infracció de l’article 
31.2.j de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics, per abandonar a la via 
pública a un animal domèstic i no mantenir les mesures de control mitjançant cadena i/o morrió 
.  
 
Aquest expedient es tramitarà per procediment abreujat. 
 
Segon: Concedir un termini d’al·legacions de 10 dies naturals, comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació, i alhora, al mateix escrit d’al·legacions , proposar els mitjans de 
prova de que es pretengui valer. 
 
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. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quinze minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


