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JUNTA DE GOVERN LOCAL 44/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 17  DE DESEMBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 17 de desembre 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 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de desembre 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 
2.506,94 €, de la relació núm. 41/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 279.053,30 €,  de la relació núm. 73/2012. 
 
 
3. APROVACIÓ MEMÒRIA COSTOS DELS SERVEIS 2011 
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Vist que la Llei 1/1994 de Creació del municipi de Badia del Vallès –en concret a la disposició 
addicional tercera- obliga a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a finançar durant el 
període de 10 anys, els serveis no obligatoris que en el moment de la creació del municipi eren 
prestats per la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès.  
 
Atès que la metodologia emprada per a calcular el cost dels serveis respecta les pautes 
establertes per la Sindicatura de Comptes en el Dictamen referent a la determinació del cost 
dels serveis públics en un ens local, emès l’11 de febrer de 1999, i utilitzades en l’informe 
46/1998-B, Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels Serveis no obligatoris. 
 
Atès que la implementació d’un sistema de càlcul de costos permet conèixer els costos reals 
dels serveis prestats per l’Ajuntament. 
 
Atès que el coneixement dels costos faciliten la presa de decisions interna per tal de millorar 
l’eficiència en la gestió econòmica. 
 
Atès que institucionalment es vol millorar la transparència i el rendiment de comptes davant 
dels ciutadans de la gestió realitzada i dels recursos públics emprats. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar les memòries de costos dels serveis prestats per l’Ajuntament de Badia del Vallès 
durant l’exercici pressupostari 2011 que s’annexen i adjuntar-les a l’expedient del Compte 
General de l’entitat. 
 
 
4. CESSIÓ CONCESSIÓ PARADES 150-151 DEL MERCAT MUNICIPAL 
 
 
Vista la instància presentada per la senyora Jennifer Vizuete de Salas, en DNI 47170781N, en 
data 30 de novembre de 2012 i registre d’entrada núm. 6477, en la qual manifesta la seva 
renúncia voluntària del 50% de la titularitat de les concessions administratives de les parades 
núm. 150-151 destinada a l’activitat de “Polleria”, davant la dissolució de la parella de fet  amb 
el Sr. Jonatan Flores Sáez, amb DNI 43699983Y titular de l’altre 50% de la concessió de forma 
totalment gratuïta i a favor de l’altre titular i per continuar amb la mateixa activitat. 
 
Vist el document que s’adjunta en el que queda da manifest l’acord d’ambdues parts de la 
cessió d’un en favor de l’altre. 
 
Vist el que preveu l’article 36 del RRIMM en el cas de donació o transmissió d’una parada per 
qualsevol acte jurídic a títol gratuït, i que estarà regulat pe l’Ordenança fiscal corresponent.  
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la renuncia voluntària les parades núm. 150-151 per part de la Sra. Jennifer 
Vizuete de Salar a favor del senyor Jonatan Flores Sáez, amb DNI 43699983Y, per tal de 
seguir amb la mateixa activitat de “Polleria”, i amb efectes del 01/01/2013.  
 
Segon: Haurà d’ingressar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 75’00 € en 
concepte de cessió del 50% de la concessió administrativa de les parades núm. 150-151 
segons l’ordenança fiscal núm. 9, article 6è) apartat 8. 
 
Tercer: La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir 
contrets amb l’Ajuntament i al ingrés de la quantitat esmentada, cosa que d’incomplir-se, 
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 por 
circumstàncies imputables als concessionaris, aquests no obtinguéssim la llicència meritada, 



 3 

l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de 
cap mena. 
 
Quart: Formalitzar el corresponent annex al 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. 
 
Cinquè: Notificar als interessats, a l’àrea d’Economia, a l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, 
respecte a la llicència d’activitat, al responsable del mercat municipal  i a l’ORGT.  
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
5. AL·LEGACIONS ESTANISLAO RETAMAR 
 
 
Atès el Decret d’alcaldia 507 del passat 22 de juny de 2011, en el qual l’alcaldessa va resoldre 
delegar-me l'atribució d'atorgar llicències d’obres i aprovar-ne la liquidació corresponent. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Estanislao Retamar Valenzuela, amb data 16 de 
desembre de 2012, en la qual presenta les al·legacions corresponents al càlcul de la liquidació 
de ovp per la instal·lació de la terrassa exterior del local comercial situat a plaça Major , local 2, 
de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda:  

Primer- Desestimar les al.legacions formulades pel Sr. Estanislao Retamar Valenzuela relatives 
a la liquidació per ocupació de la terrassa del local comercial número 2 situat a la plaça Major 
de Badia del Vallès. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da. 
 
 
6. APROVACIÓ LIQUIDACIONS MERCAT AMBULANT EXERCICIS 2010 I 2011 
 
 
Vistes les liquidacions corresponents a les taxes per l’ocupació de la via pública del mercat 
ambulant (O.F. número 12, tarifa 1) i taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries (O.F. núm.7, tarifa 11) referents a l'exercici 2010 i 2011. 
 
Atès el que disposa la legislació vigent, en concret: 
 
- Articles 101 i següents de la Llei, 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària;   
- Article 68 del Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació; 
- Ordenances fiscals números 7 i 12, reguladores de les taxes per la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i  per ocupació temporal de la via pública, respectivament. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les liquidacions a parants del mercat ambulant setmanal, corresponent a 
l'exercici 2010 i 2011, d’import global de 119.444,55€ (2010) i 118.337,85€ (2011) 
respectivament, detallat amb les respectives imputacions a partides d’ingrés de pressupost 
corrent següents:  
 
Exercici 2010: 
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CONCEPTE O.FISCAL TARIFA O.F. IMPORT APLICACIÓ 

Taxa per O.V.P. Núm.12 Tarifes 1.a) i 1.b) 103.216,41 € 9999.32001 

Taxa per T.E.E. Núm.7 Tarifa 11 16.228,14 € 1611.30201 
 
Exercici 2011: 
 

CONCEPTE O.FISCAL TARIFA O.F. IMPORT APLICACIÓ 

Taxa per O.V.P. Núm.12 Tarifes 1.a) i 1.b) 102.260,07 € 9999.32001 

Taxa per T.E.E. Núm.7 Tarifa 11 16.077,78 € 1611.30201 
 
 
Segon. Diferir la comptabilització dels corresponents drets als comptes de recaptació quinzenal 
de l’ORGT, en virtut de l’acord del Ple d’aquesta Corporació de data 25 de novembre de 2009, 
referent a la reserva de facultats de l’Ajuntament per aprovar determinades actuacions 
relatives a l’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, mitjançant el qual 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix les facultats d’aprovar 
determinades actuacions. 
 
 
7. PROCÉS SANCIONADOR NÚMERO 0020/2012 
 
 
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. 00020/2012, formulada en data 21/11/2012, pels agents de la Policia 
Local núm. 3518 i núm. 3538, contra ISIDRO EUGENIO MARTÍ TORREALDEA que diu el 
següent: 
 
“Sobre les 06:30 es veuen els gossos, de raça perillosa, sense morrió i sols pel carrer. 
 
Es fa un seguiment dels gossos pel carrer Cantàbric i s’observa que el propietari no es troba 
amb ells, motiu pel qual la patrulla es veu obligada a fer us del llaç per conduir-los a les 
dependencies municipals fins que el propietari aparegui i es faci càrrec.” 
 
 
Es fa l’entrega d’ambdós animals al sr. Cristobal Morales Delgado, amb DNI 33892681L amb 
domicili al c. Campoamor 17, 1r. C , de Sabadell, en representació del propietari dels animals. 
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions en l’ordenança municipal de control i tinença 
d’animals domèstics, dels articles següents: 
 
Art. 14.3. “ Tots aquells animals considerats com a potencialment perillosos o de perillositat 
constatada han de circular amb morrió i han de ser conduïts amb cadena o corretja no 
extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d’un animal per persona, en 
cap cas, conduïts per menors de divuit anys.” 
 
 
Art. 31.2. “ Es infracció lleu: 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”. 
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Vist que aquesta infracció, segons es recull a l’article 32.1. 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 €. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0020/2012 per presumpta infracció dels articles 
14.3 i 31.2. de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics, per permetre 
circular a la via pública a dos animals considerats potencialment perillosos i no mantenir les 
mesures de control mitjançant morrió i cadena o corretja.  
 
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. 
 
8. SOL·LICITUD MESES DE CONCERTACIÓ 2012-2015 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en sessió celebrada el 25 de juliol de 2012 
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, aprovat pel Ple de la diputació de Barcelona el 31 de maig de 2012. 
 
Atès que dintre de l’àmbit d’aquest Pla hi ha previst un instrument denominat “Meses de 
concertació” que preveu diferents àmbits de concertació als que els ajuntaments poden optar, 
especificant de forma prioritzada les diferents necessitats. 
 
Atès que el termini per presentar les sol.licituds de les Meses de concertació finalitza el proper 
31 de desembre de 2012. 
 
S'acorda: 

 
Primer. Aprovar la sol·licitud de les Meses de Concertació, en el marc de la “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, establint com a prioritàries les següents 
necessitats: 
 

- Prioritat 1: Serveis Socials, dintre de l’àmbit de la prestació adequada dels serveis 
públics locals. 
Import total 2012-2015: 360.000 Euros 

- Prioritat 2: Obres de millora del Mercat municipal, dintre de l’àmbit de Manteniment 
d’equipaments i infraestructures. 
Import total 2012-2015: 318.000 Euros 

 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant la plataforma 
Concert@. 
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Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores. 
  
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 


