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JUNTA DE GOVERN LOCAL 23/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 2 DE JULIOL DE 2010 
 
Badia del Vallès, 2 de juliol 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 A. 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 18 de juny 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’autorització i el  compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
3.875,65 €, de la relació núm. 22/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 286.045,05 €,  de la relació núm. 37/2010. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
3. LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2009/088 INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE DE 

TELEFONIA MÒBIL 
 
Atesa la sol·licitud  de  VODAFONE ESPAÑA, S.A. representada pel Sr. Francisco José 
Pérez Briceño ,amb data d’entrada 14/09/2009, en la que demana llicència urbanística per 
a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil a l’ Av. Burgos, nº 12 de Badia del 
Vallès.  
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Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’ Urbanisme  
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a VODAFONE ESPAÑA, S.A. representada pel Sr. 
Francisco José Pérez Briceño ,amb data d’entrada 14/09/2009, consistents en la 
instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil a l’ Av. Burgos, nº 12 de Badia del Vallès 
subjecte a les següents condicions:  
 

1. No es realitzaran més obres que les sol·licitades. 
2. En cas d’infracció, no podreu reclamar cap perjudici, tot i que s’ordeni enderrocar o 

desfer les obres. 
3. Aquest permís s’atorga sense perjudici de tercers, tot preservant el dret de la 

propietat. 
4. Les obres hauran d’ajustar-se estrictament al que s’assenyala a la sol·licitud. 
5. Durant les obres, no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits de materials. 
6. Haureu d’exhibir aquest permís als delegats o agents de l'Ajuntament que visitin 

l’obra. 
L'incompliment de qualsevol de les anteriors condicions implicarà la imposició de les 
sancions que pertoquin. 
 
Segon. Aquesta llicència li concedeix un període de dos mesos per finalitzar les obres i/o 
instal·lacions. Després d’aquest termini quedarà caducada a menys que, anticipadament, 
es sol·liciti i s’obtingui una pròrroga reglamentària. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació provisional de les taxes segons l’ordenança fiscal número 
14.6è.1.1 la quantitat de 61,27 euros i aprovar la quantitat de 133,50 euros en concepte 
d’ Impost sobre Construccions i Obres segons l’ordenança fiscal 5.7è.3  
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’interessat/da. 
 
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         La secretària, 
 


