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JUNTA DE GOVERN LOCAL 36/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 22 d’octubre 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 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència el senyor 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 15 d’octubre de 
2012. 
 
 
2. PROCEDIMENT SANCIONADOR IVÁN SÁNCHEZ RIPOLL 0019/2012 
 
Atès el Decret d’alcaldia núm. 568/09 d’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. 00019/2012, formulada en data 10 d’octubre de 2012 pels agents de la 
Policia Local núm. 3503 i núm. 3533, contra el Sr. Iván Sánchez Ripoll, que diu el següent: 
 
“Se acude a requerimiento por molestias relacionadas con caída de orina en los pisos 
inferiores. 
 
En principio el propietario ha solucionado el problema. 
 
Se comprueba documentación del perro. Manifiesta el propietario que no posee la 
documentación”. 
 
S’identifica amb la verificació de les queixes veïnals al propietari del gos,  el Sr. Iván Sánchez 
Ripoll, amb DNI 77123632D i amb domicili a l’av. Mediterrània, 30, 3r C, de Badia del Vallès. 
 
Vist que aquest fet pot constituir una infracció a l’ordenança municipal de control i tinença 
d’animals domèstics, dels articles següents: 
 
Article 27. Identificació d’animals de companyia. 
 
1. Obligació d’identificar: 



 2 

 
a. Els/les posseïdors/es o propietaris/es d’animals de companyia, han de proveir 

els seus animals amb algun dels sistemes d’identificació establerts legalment, 
dins els tres mesos següents a la data de naixement de l’animal. 

b. La identificació dels animals de companyia, constituirà un requisit previ 
obligatori per realitzar qualsevol transacció de l’animal, incloses les donacions i 
altres transferències entre particulars. 

c. Aquesta marca que identifica l’animal, haurà de figurar en qualsevol 
documentació que faci referència a aquest. 

 
2. Sistemes d’identificació:  

 
Els gossos i els gats han d’ésser identificats mitjançant:  
 
a. Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat. 
b. Placa identificativa de l’animal.  

 
En tot cas, la identificació dels animals s’haurà d’inscriure al Registre d’animals de Companyia 
de la Generalitat. 
 
Article 28. Cens d’animals de companyia. 
 
Obligatorietat d’inscripció. Les persones posseïdors/es de gats i gossos, estan obligats a 
inscriure els seus animals al Cens Municipal d’Animals de Companyia dins del termini màxim 
de trenta dies comptats a partir de la data del naixement, de l’adquisició o del canvi de 
residència de l’animal, facilitant les següents dades i documents: 
 

a) Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: nom i cognoms; DNI; 
domicili i, si és possible, telèfon;  

b) Dades de l’animal: espècie i raça; sexe; data de naixement; sistema utilitzat 
d’identificació; codi d’identificació; domicili habitual de l’animal. 

c) Document acreditatiu de la identificació, d’acord amb l’establert a l’article 28.3 
d’aquesta ordenança. 

 
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 que van des de 100 fins a 400 €. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Incoar l’expedient sancionador núm. 0019/2012 per presumpta infracció dels articles 27 
i 28 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics, per no tenir la 
documentació d’identificació de l’animal, i per no haver inscrit el mateix al cens d’animals de 
companyia. 
 
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 M. 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, 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. 
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Cinquè. Notificar el següent acord a l’instructor, al secretari de l’expedient i a les persones 
afectades. 
 
 
3. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES AGOST 2012 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes d’agost de 2012.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Únic: Aprovar la relació comptable d’ingressos número 1208 corresponent al  mes d’agost 2012 
segons annex.  
 
 
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES SETEMBRE 2012 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona  durant el mes de setembre de 2012.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’ Interventor accidental. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1209 corresponent al  mes de setembre   
2012 segons annex.  
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
5. RENOVACIÓ CONTRACTE VENÇUT LOCAL NÚMERO 108 
 
Vist que el contracte del local comercial núm. 108,  està vençut a data d’avui. 
 
Vist que l’arrendatari de l’ esmentat local es troben al corrent de pagament de les rendes del 
lloguer i, durant els anys de vigència del contracte ha respectat totes les clàusules sense que 
n’hagin derivat incidents. 
 
Vist que la activitat comercial que desenvolupa funciona de forma correcte. 
 
Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès. té com a objectiu donar suport i dinamitzar el teixit 
comercial de la ciutat.  
 
Vist que, el Sr. Alfonso Javier Canals Bolaño , no ha expressat cap inconvenient per continuar 
amb la seva activitat de Lampisteria i renovar el contracte d’arrendament amb aquest 
ajuntament.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acordar la renovació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 108 situat a 
l’avinguda Mediterrània, núm. 3 amb el senyor Alfonso Javier Canals Bolaño, amb DNI núm. 
34750068 N, amb la modificació de les condicions contractuals que s’especifiquen a 
continuació: 

 
1.   Actualització  de la renta, situant-la segons l’acord de Ple de data 26 de novembre 
de 2008 segons la categoria del local i l’activitat més l’IPC des de novembre de 2008 
fins abril de 2012.  
2. Actualització de la renda segons increment de l’IPC amb caràcter anual. 
3. Adequar la fiança dipositada en el moment de l’adjudicació del local comercial per 

import de 366’90€ 
4. Prorrogar el contracte d’arrendament en tres anys a contar des de el venciment de 

l’actual. 
 
Segon.- Fer efectiu aquestes modificacions contractuals a partir del 01 de novembre de 2012, 
així com l’actualització en la base de dades dels locals comercials. 
 
Tercer.- Formalitzar el corresponent annex al contracte d’arrendament, el qual desplegarà 
efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. 
No obstant, els arrendataris estaran obligats a la regularització de l’activitat del local amb 
l’obtenció de la llicència d’obertura i activitat dins del termini màxim de dos mesos. Si per 
circumstàncies imputables als arrendataris, aquests no obtinguessin la llicència meritada, 
l’ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de 
cap mena. 
 
Quart.- Notificar a les parts interessades, a l’associació de Comerciants de Badia, a l’àrea 
d’acció Territorial, respecte a l’actualització de la Llicència d’activitat i a l’àrea d’ Economia. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quince minuts. 
 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 
 


