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JUNTA DE GOVERN LOCAL 23/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE JUNY DE 2012 
 
 
Badia del Vallès, 25 de juny 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 18 de juny 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 
8.584,44 €, de la relació núm. 22/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 80.053,58 €,  de la relació núm. 36/2012. 
 
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 37.127,15 €,  de la relació núm. 37/2012. 
 
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO),  (factures de 
Gas Natural Servicios SDG, S.A. i SUR SDG, S.A.) per un import de 22.119,21 €,  de la relació 
núm. 38/2012. 
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3. PROCÉS SANCIONADOR JUAN RAMÓN HOLGADO NAVARRO 0011/2012 
 
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. 0011/2012, formulada en data 05/06/2012, pels agents de la Policia 
Local núm. 3525 i núm. 3532, contra JUAN RAMÓN HOLGADO NAVARRO que diu el següent: 
 
“Que realitzat el patrullatge preventiu en vehicle policial, han observat un individu pixant a la via 
pública, concretament a la façana d’un edifici del carrer Oviedo 
 
Que aquest individu ha estat identificat pels agent i informat de que estaria denunciat per 
infracció a les Ordenances Municipals, concretament pel fet d’orinar a la via pública”. 
 
Vist que aquest fet pot constituir infraccions en l’ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, de l’article següent: 
 
Art. 5.6. “ Se prohibe escupir y/o satisfacer necesidades fisiológicas en la via pública”. 
 
Vist que aquesta infracció, segons es recull a l’article 5.6.de l’Ordenança municipal neteja de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès,  pot ser considerada com una falta lleu i que les sancions per 
infracció lleu ascendeix a multa de 12€. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Incoar l’expedient sancionador núm. 0011/2012 per presumpta infracció de l’article 5.6 
de l’Ordenança municipal de neteja de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per  satisfer 
necessitats fisiològiques a la via pública.  
 
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. 
 
4. PROCÉS SANCIONADOR NÚM.0002/2012. ANTONIA LARRIÑAGA ORTEGA 
 
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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2012, on es va incoar 
l’expedient sancionador núm. 0002/2012. 
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Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per  l’intructor, de data 14 de maig de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 12,00 Euros ( dotze euros), a Antonia Larrinaga Ortega. 
 
Vist el que disposen l’article 16 apartat f)  de l’ordenança municipal de neteja d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 
de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Imposar a la Sra. Antonia Larrinaga Ortega, per la infracció administrativa, segons 
l’article 16.f) de l’ordenança de neteja de la via Pública, una multa de 12,00 Euros ( dotze 
euros), ates alló manifestat a la proposta de resolució. 
 
egon.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 12,00 Euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a les 
persones afectades en aquest expedient . 
 
5. PROCÉS SANCIONADOR NÚM.0005/2012. TANIA SORIANO MORAN 
 
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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2012, on es va incoar l’expedient 
sancionador núm. 0005/2012. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per  l’intructor, de data 14 de maig de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 12,00 Euros ( dotze euros), a Tania Soriano Moran. 
 
Vist el que disposen l’article 16 apartat f)  de l’ordenança municipal de neteja d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 
de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Imposar a la Sra. Tania Soriano Moran, per la infracció administrativa, segons l’article 
16.f) de l’ordenança de neteja de la via Pública, una multa de 12,00 Euros ( dotze euros), ates 
alló manifestat a la proposta de resolució. 
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Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 12,00 Euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a les 
persones afectades en aquest expedient . 
 
6. PROCÉS SANCIONADOR NÚM.0007/2012. ANTONIO RAFAEL RODRÍGUEZ 
 
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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2012, on es va incoar l’expedient 
sancionador núm. 0007/2012. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per  l’intructor, de data 14 de maig de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 24,00 Euros ( vint-i-quatre euros), a Antonio Rafael 
Rodríguez. 
 
Vist el que disposen l’article 16 apartats a) i f)  de l’ordenança municipal de neteja d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 
de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Imposar al Sr. Antonio Rafael Rodríguez, per la infracció administrativa, segons l’article 
16. apartats a) i f) de l’ordenança de neteja de la via Pública, una multa de 24,00 Euros ( vint-i-
quatre euros), ates alló manifestat a la proposta de resolució. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 24,00 Euros. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a les 
persones afectades en aquest expedient . 
 
7. PROCÉS SANCIONADOR ANTONIO MONTERO COUTO. 0003/2012 
 
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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 12/03/2012 pel qual es var incoar l’expedient 
sancionador n’um.0003/2012. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
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Atès la proposta de Resolució formulada per l’instructor, de data 14 de maig de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 90 Euros.(noranta euros), a Antonio Montero Couto. 
 
Vist el que disposa l’article 48 de l’ordenança Municipal de Convivència i ús de la via pública 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procés Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 
de gener sobre finalització del procediment. 
 
Vist el que disposen els articles 2 i 3 de l’ordenança de la Convivència i us de la Via Pública 
d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 
de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer . Imposar al Sr. Antonio Montero Couto, per la infracció administrativa, segons l’article 
48 de l’ordenança de Convivència i ús de la via pública, una sanció de 90 Euros,(noranta 
euros.), atès allò manifestat a la proposta de resolució.  
 
Segon .Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 90 Euros.  
 
Tercer . Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a la 
persona afectada en aquest expedient. 
 
La senyora Montserrat Jiménez Molina, s’absté en el punt següent. 
 
8. PROCÉS SANCIONADOR MANUEL JIMENEZ MOLINA. 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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/04/2012 pel qual es var incoar l’expedient 
sancionador n’um.0006/2012. 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el Procediment 
Sancionador. 
 
Atès el que disposa l’article 20 de l’ordenança municipal sobre el Procediment Sancionador. 
 
Atès la proposta de Resolució formulada per l’instructor, de data 14 de maig de 2012, en el que 
es proposa imposar una multa de 24 Euros.(vint-i-quatre ), a Manuel Jimenez Molina. 
 
Vist el que disposa l’article 16 de l’ordenança Municipal de Neteja d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procés Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 
de gener sobre finalització del procediment. 
 
Vist el que disposen l’article 16 apartats a i f de l’ordenança de neteja d’aquest Ajuntament. 
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Vist el que disposa l’article 87 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 
de 13 de gener sobre la finalització del procediment. 
 
S’acorda: 
 
Primer . Imposar al Sr. Manuel Jiménez Molina, per la infracció administrativa, segons l’article 
16 de l’ordenança de Neteja, una sanció de 24 Euros,(vint-i-quatre .), atès allò manifestat a la 
proposta de resolució.  
 
Segon .Aprovar la liquidació corresponent a la sanció imposada per import de 24 Euros.  
 
Tercer . Donar trasllat del present Acord, conjuntament amb la liquidació corresponent a la 
persona afectada en aquest expedient.  
 
Acabats els punts de l’ordre del dia i, prèvia declaració d’urgència, s’aprova el següent acord: 
 
9. DOCUMENT COMPTABLE JOVENTUT 
 
Vist el document comptable ADOJ tramès pel Servei de Joventut. 
 
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004, de 5 de març, mitjançant el 
que s’aprova el tex refós de la llei reguladora de les hisendes locals, article 21.1 de la LRBRL, 
els articles 53 i 56 del Dleg. 2/2003, de 28 d’abril, pel que 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’article 19 i següents de les BEP. 
 
S’acorda: 
 
Únic: aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de despeses (fase ADOJ) per un import 
de 2.000,00 euros. 
 
10.  LLICÈNCIA D’OBRES 2012/023 
 
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 per Lluis Ferrer Arilla en representació de ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, amb data d'entrada 06/06/2012, en la qual demana llicència 
d'obres per Ampliació xarxa elèctrica, situat a Oporto, C. dels Infants, Via de la Plata,Cantàbric, 
de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès per l’arquitecta municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU per a la 
realització de les obres que sol·licita, expedient núm. 2012/023, consistents en Ampliació xarxa 
elèctrica situat a Oporto, C. dels Infants, Via de la Plata,Cantàbric de Badia del Vallès i que 
queden subjectes a les següents condicions :  
 
1.- La concessió de la present llicència comporta l’obligació de complimentar les disposicions 
Decret 89/2010 de la Generalitat de la gestió de terres d’excavació i residus de construcció en 
un abocador autoritzat. Per tant cal aportar la Justificació de la gestió de residus o fitxa de 
gestió de residus o certificat  de la gestió de residus de construcció en un abocador autoritzat. 
 
2.- Caldrà aportar el Full assumeix del tècnic corresponent, visat pel Col·legi Oficial 
corresponent. 
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3.- Caldrà aportar el nomenament del contractista, visat pel Gremi de contractistes, o aportar 
còpia de la declaració de l’Impost d’Activitats Econòmiques del contractista (I.A.E.), d’àmbit 
local, provincial o estatal i una còpia de la pòlissa subscrita de responsabilitat civil. 
 
4.- No es podran iniciar les obres sense el replanteig previ amb la presència d’un tècnic 
municipal. 
 
5.- La línia anirà soterrada dintre de la zona d’accés públic. 
 
6.- L’execució de les obres haurà de seguir estrictament el projecte aprovat, adjunt a 
l’expedient. Durant la realització estarà sotmès a la inspecció tècnica municipal. 
 
7.- L’obertura de la rasa en la zona asfaltada s’haurà de fer mitjançant disc. 
 
8.- El tancament de les rases haurà de fer-se mitjançant terra compactada i una llosa de 
formigó de 20 cm de gruix, a la zona de la calçada. 
 
9.- En  cas que sigui necessari, la reposició de les voreres haurà de portar-se a terme amb el 
mateix tipus de panot que  hi ha en l’actualitat. 
 
10.- De ser necessària l’ocupació del sòl públic caldrà la prèvia obtenció de d’oportuna llicència 
municipal, i en cas que s’hagués de desviar el trànsit, haurà de sol licitar llicència aportant una 
via alternativa, pla de regulació. 
 
11.- Tots els desperfectes que es realitzin en els serveis públics hauran de ser notificats 
immediatament a l’ajuntament i reparats amb caràcter d’urgència, a càrrec del titular de la 
llicència. 
 
12.-Durant la realització de les obres, aquestes hauran de ser degudament senyalitzades i 
durant la nit haurà de reforçar-se mitjançant llums autònomes. 
 
13.- En cas de necessitar tanca de protecció, bastida i/o contenidor, s’aportarà plànol de planta 
de l’ocupació de la vorera. En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas mínim per a vianants. 
 
14.- Una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions, el titular de les mateixes haurà de 
notificar-ho a l’alcaldia, en el termini màxim de vint dies, mitjançant un certificat expedit pel 
Director Tècnic de l’obra, amb la finalitat que els Serveis Tècnics Municipals puguin 
inspeccionar-les i formular la conformitat o esmenes a realitzar. 
 
15.- Si en un futur les instal·lacions projectades quedessin afectades per unes obres de 
caràcter oficial, les mateixes hauran de ser traslladades i el cost anirà a càrrec del propietari. 
 
Segon. Aprovar la liquidació de taxes segons l’ordenança fiscal  número 14.6.1.1  la quantitat 
de 764,76 euros, i aprovar la liquidació de l’impost de 2.294,28 euros en concepte d’'Impost 
sobre Construccions i Obres la quantitat  segons l’ordenança fiscal 5.7.3 
 
Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les 
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva aquesta 
resolució; així com una còpia aprovada del projecte al qual s’haurà d’ajustar les obres a 
realitzar. 
 
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 onze hores i quaranta-cinc minuts. 
 
Vist i plau 
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L’alcaldessa, 
 


