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JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE JULIOL DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 29 de juliol de 2013 
 
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 
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 22 de juliol de 
2013. 
 
 
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 
3.440,94 €, de la relació núm. 59/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 209.786,72 €,  de la relació núm. 63/2013. 
 

 
3. APROVACIÓ DESPESES GESTIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL AGOST 2013 
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Atès que la llei 12/2007,  de Serveis Socials,  estableix que ens locals tenen la obligació de 
facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social 
 
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2013, amb dotació pressupostària 
a l’aplicació 0803.2301.48000. 
 
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 
 
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 D. LEG. 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 Bases 
d’execució del pressupost.  
 
S'acorda: 
 
Únic: Aprovar  l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament 
a justificar (fases ADOJ), per un import de 10.000,00 €, per atendre les obligacions, 
corresponents al mes d’agost  de 2013, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
 
4. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA SUBVENCIONS 2013 
 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la ordenança 
municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d’aplicació. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de 2013 que s’adjunten i formen part 
d’aquesta proposta, així com els models de sol·licitud. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions al 
2013, així com els models per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest 
acord. 
 
Segon.- Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici 
pressupostari, destinades a les activitats realitzades per totes les entitats i associacions 
degudament inscrites al Registre d’entitats i Associacions d’aquest Ajuntament i les 
agrupacions de persones físiques no associades, formades almenys per 3 persones. 
 
Tercer.-  Aprovar l’autorització de despesa per import de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), amb 
càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual. 
 
Quart.- Publicar la convocatòria en el BOP, i donar publicitat en els taulells d’anuncis de 
l’Ajuntament i d’altres mitjans adients de comunicació. 
 
 
5. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER CURA DE FILL O FILLA SENYORA SANDRA MOTA 

NOGALES 
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Atès la sol·licitud de  la funcionària senyora Sandra Mota Nogales, de data 10.07.2013, per la 
qual sol·licita  una excedència voluntària per cura de la seva filla menor, nascuda en data 17 de 
setembre de 2012, i des de data 12 de juliol i fins a data 31 d’agost, ambdós inclosos. 
 
Vist el que disposa l’article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar  i laboral del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya, per la que es regula l’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla. 
 
Vist el que disposa l’article 8 del Reial Decret 1335/2005, d´11 de novembre, pel qual es 
regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social. 
 
Vist l’informe de la directora de recursos humans. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Declarar a la senyora Sandra Mota Nogales, en situació d’excedència voluntària per 
cura de la seva filla amb efectes del 12 de juliol i fins el 31 d´agost de 2013, ambdós inclosos. 
 
Segon.- Que aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del 
naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.  
 
Tercer.- Que el període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de 
consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot 
el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb 
destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb 
destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al 
moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.  
 
Quart.-  Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la interessada, a l’àrea d’acció social i cultural, al Comitè 
d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 
 
 
6. MODIFICACIÓ ALTA CAMBRA DE FRUITES NÚM. 5 
 
 
Atès l’acord de Junta de Govern de data 27 de maig de 2013 en la que es va aprovar l’alta de 
la cambra de fruites i verdures núm. 5, a favor del Sr. Luis García Lopera, com concessionari 
de les parades del mercat núm. 167-168-169  i amb una superfície de 1’60 m3. 
 
Vist que en l’esmentat acord s’observen errors materials en quant a la superfície de la cambra, 
així com a la titularitat de  la concessió de les parades 167-168-169. 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Rectificar l’error material de la superfície de la cambra núm. 5 de fruites y verdures que 
en contes de ser de 1’60m3, deurà ser 4’48m3 de superfície total. 
 
Segon.- Una vegada comprovat que el Sr. Luis García Lopera, va sol·licitar la cambra en 
representació de COMERCIAL DE PASTELERIA DEL VALLES SLL, i que aquesta empresa es 
la que consta com titular de les concessions esmentades, modificar l’alta de la cambra núm. 5 
de fruites i verdures i passar-la a nom de COMERCIAL DE PASTELERIA DEL VALLES SLL. 
 
Tercer.-  Modificar tots els assentaments comptables que s’han generat erròniament com a 
conseqüència d’aquests errors.  
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Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat  i a 
l’ORGT. 

 
 
7. CESSIÓ LOCAL NÚM. 133 A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BADIA 
 
 
Atesa la instància amb data 3 de juliol de 2013, cursada per la senyora Ana Carrillo Rios, amb 
DNI núm. 25256778 H, en la seva condició d’arrendatària del local comercial núm. 133, situat a 
l’avinguda Costa Blava, núm. 4 de Badia del Vallès, on ens comunica la seva decisió de 
rescindir el contracte de lloguer signat amb data 5 de juliol de 1983 i cedir el local abans 
mencionat per no poder traspassar-lo i no desenvolupar cap activitat des de fa anys.   
 
Atès que en el contracte d’arrendament en el seu article 1, la part arrendadora autoritza a la 
part arrendatària a rescindir el present el contracte abans del termini fitxat, prèvia notificació per 
escrit. 
 
Vist el informe tècnic de l’àrea d’urbanisme   en quant a l’estat del local per a la devolució de la 
fiança que en el seu dia va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i que ascendeix a un 
import de 91’99€.   
 
 S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta per part de l’arrendatària senyora Ana Carrillo Rios, amb DNI 
núm. 25256778H, consistent en la cessió del local núm. 133, situat a l’avinguda Costa Blava, 
núm. 4, a favor de l’ajuntament i amb efectes del 31 de juliol de 2013. 
 
Segon.- Resoldre el contracte d’arrendament celebrat amb data 5 de juliol de 1983, a petició de 
l’interessada, i conseqüentment causar baixa en el padró dels locals comercials des del dia 31 
de juliol de 2013 i en quant a la taxa d’escombreries i clavegueram amb efectes del 30 de juny 
de 2013. 
 
Tercer.- Tornar la fiança que va  dipositar en aquest Ajuntament per valor de 91’99 €  en el seu 
dia, atès al informe favorable per part dels serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme respecte al 
retorn de l’esmentada fiança. 
 
Quart.- El present acord resta condicionat a la liquidació de totes les deutes que pugui tenir 
amb l’ajuntament, cosa que d’incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.   
 
Cinquè.- Notificar a la part interessada, a l’àrea d’economia,  i a l’ORGT. 
 
 
8. ANULACIÓ ACORD CONVENI FRACCIONAMENT DEUTE LOCAL NÚM. 72 
 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Manuel Gordillo Álvarez, amb DNI 28509485L, en data 24 
de juliol de 2013 i registre d’entrada número 4917,en la seva condició d’arrendatari del local 
comercial núm. 72, situat a l’avinguda Burgos, núm. 4, de Badia del Vallès,  en la qual demana 
deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2013 en el  que 
s’aprovava el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i no satisfetes per 
haver-les liquidat al departament de tresoreria d’aquest ajuntament en data 24 de juliol de 
2013. 
 
Vist la informació facilitada pel departament d’economia, respecte a la liquidació del deute del 
Sr. Manuel Gordillo Álvarez respecte al lloguers del local comercial núm. 72, del qual és l’actual 
arrendatari i per un total de 4.340’60 € (quatre mil tres-cents quaranta euros amb seixanta 
cèntims). 
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S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2013 
en el  que s’aprovava el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes per un 
total de 4.340’60 € (quatre mil tres-cents quaranta euros amb seixanta cèntims) a nom del 
senyor Manuel Gordillo Álvarez amb DNI 28509485L, com arrendatari del local comercial núm. 
72 situat a l’avinguda Burgos núm. 4 d’aquest municipi. 
 
Segon.- Notificar ala part interessada i  a l’Àrea d’Economia. 
 
 
9. LLICÈNCIA D’OBRES 2013/014 
 
 
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 ELÉCTRICA, S.L.U., amb data d'entrada 20/02/2013, en la qual demana 
llicència d'obres per Obertura , reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia subterrània 
de Mitja Tensió a 25 kv. Al Poliesportiu Municipal de l’av. Tibidabo, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’Urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., per a la 
realització de les obres que sol·licita, expedient núm. 2013/014, consistents en Obertura, 
reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia subterrània de Mitja Tensió a 25 kv. al 
Poliesportiu Municipal de l’av. Tibidabo de Badia del Vallès i que queden subjectes a les 
següents condicions :  
 
La llicència queda condicionada a l’aportació de l’assumeix de direcció del tècnic competent, 
visat pel col legi professional coresponent i el compliment dels següents punts: 
 
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. Es recorda l’obligació de complimentar les disposicions del Real Decret 1627/1997, del 24 
d’octubre per les que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
 
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. Previ al inici de les obres caldrà aportor fotografíes de l’emplaçament, on apareguin els 
elements d’urbanización de la zona (mobiliari urbá, paviment, element d’urbanització, etc...) 

 
5. No es podran iniciar les obres sense el replanteig previ amb la presència d’un tècnic 
municipal 
  
6. La línia anirà soterrada dintre de la zona d’accés públic. 

 
7. 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. 
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8. L’obertura de la rasa en la zona asfaltada s’haurà de fer mitjançant disc. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Durant la realització de les obres, aquestes hauran de ser degudament senyalitzades i 
durant la nit haurà de reforçar-se mitjançant llums autònomes. 
 
14. 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. 
 
15. En cas d’haver de desplaçar mobiliari urbà, o en cas de trobar-se afectat algun arbre en la 
ubicació del Centres de Transformació, aquest s’hauran de desplaçar segons criteris dels 
tècnic de l’ajuntament. 
 
16. 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. 
 
17. 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 134,82 euros .I aprovar la quantitat de  404,46   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 aquest acord; 
així com una còpia aprovada del projecte al qual s’haurà d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’interessat/da. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
10. ADJUDICACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE PROCEDIMENT OBERT DE 

L’ARRENDAMENT DELS  LOCALS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL 
VALLÈS 

 
 
Vist l’interès per la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç per dinamitzar el comerç local 
del municipi. 
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Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès és la propietària legal dels locals comercials de 
Badia del Vallès i que actualment en té un total de 15 sense activitat econòmica per rescissió 
de contracte   i que corresponen als locals comercials nombres 2,12,30,32,78, 90, 102, 108, 
119, 120, 125, 131,133, 136 i 144, situats a diferents llocs del municipi. 
 
Vist la proposta del Plec de Condicions economicoadministratives que regiran l’adjudicació 
mitjançant concurs de procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de 
l’ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Atès les categories dels locals i el preu del lloguer mensual de cada local s’especifiquen en la 
clàusula primera del Plec de condicions i que s’annexa juntament a amb aquesta proposta en 
l’expedient. 
 
Vist l’informe tècnic per part del Servei de Promoció Econòmica i Comerç 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i iniciar el concurs de 
procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia 
del Vallès per els locals números, 2,12,30,32,78, 90, 102, 108, 119, 120, 125, 131,133, 136 i 
144, fixant com clàusules especifiques les que s’indiquen en el mateix plec de condicions. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 15 dies hàbils des de la última publicació oficial. 
 
Segon.- Fer la corresponent publicació al BOP. 
 
 
11. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA POLITJA DEL 

MUNTACÀRREGUES DEL MERCAT 
 
 
Vista la proposta del servei de data 25 de juliol de 2013 , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de procedir a la reparació de la politja del muntacàrregues del mercat municipal de 
Badia del Vallès, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 1390,00 euros, i 291,90 euros de 
IVA. 
 
Atès l’informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte. 
 
Atès l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  Dur a terme les obres de reparació de la politja del muntacàrregues del mercat 
municipal de Badia del Vallès, amb el contractista  THYSSENKRUPP ELEVADORES, per 
l'import de 1390,00 euros i 291,90 euros d'iva.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a les obres de reparació de la politja del 
muntacàrregues del mercat municipal de Badia del Vallès,  per un valor de 1390,00 euros  i 
291,90 euros d’IVA amb càrrec a la partida 1604 4311 21200 del pressupost municipal vigent 
 
 
12. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ I REPOSICIÓ D’UNA UNITAT 

CONDENSADORA HITECSA 
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Vista la proposta del servei de data 25 de juliol de 2013 , on s’acredita la necessitat d’aquest 
Ajuntament de procedir a la reparació i reposició d’una unitat condensadora Hitecsa en l’edifici 
situat al carrer Porto (Tallers Catalunya), el preu del qual ascendeix a la quantitat de 9.533,28 
euros, i 2001,99 euros de IVA. 
 
Atès l’informe d’intervenció, en el qual s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per 
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte. 
 
Atès l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  Dur a terme les obres de  reparació i reposició d’una unitat condensadora Hitecsa en 
l’edifici situat al carrer Porto (Tallers Catalunya), amb el contractista  ROQUESOLA, per l'import 
de 9533,28 euros i 2001,99 euros d'iva.  
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a les obres de reparació i reposició d’una unitat 
condensadora Hitecsa en l’edifici situat al carrer Porto (Tallers Catalunya),  per un valor de 
9.533,28 euros  i 2001,99 euros d’IVA amb càrrec a la partida 1404 1512 21200 del pressupost 
municipal vigent 
 
 
13. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL 

VALLÈS I L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DE LÍNIES D’ACTUACIÓ EN ACOMPANYAMENT EDUCATIU I ORIENTACIÓ 
JUVENIL 

 
 

Vist que des de l’Àrea d’Acció Social i Cultural de l’Ajuntament de Badia del Vallès s’està duent 
a terme un projecte de similars característiques amb la voluntat de donar impuls i continuïtat. 
 
Vist que des de la Secció de processos participatius i joventut de l’Àrea d’Atenció a les 
persones, cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, té com a 
objectiu la promoció del col·lectiu jove, tant de la vessant de l’acompanyament educatiu com de 
l’orientació i l’emancipació juvenil. 
 
Vist que ambdues institucions consideren convenient establir una col·laboració institucional en 
l’àmbit de les polítiques de joventut, la dinamització sociocultural i l’acompanyament educatiu. 
 
Vist que el present conveni té caràcter plurianual fins al 30 de setembre de 2017. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar i signar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al desenvolupament del projecte de línies 
d’actuació en acompanyament educatiu i orientació juvenil. 
 
Segon. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Cerdanyola, plaça Francesc Layret s/n, 08290, 
Cerdanyola del Vallès. 
 
 
14. PROCEDIMENT SANCIONADOR USUARIS POLIESPORTIU 0005/2013 
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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. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’esports sobre l’incident ocorregut al Poliesportiu del municipi, el 
passat dia 19 de juliol de 2013, que diu el següent: 
 
“El divendres 19 de juliol, es va produir, a la sala de musculació, un intent d’agressió entre els 
usuaris Sr. José Hernández Bricio (número de soci 20632) i el Sr. José Hernández Rodríguez 
(número de soci 4592)”.  
 
Vist que aquest fet pot constituir una infracció de l’article 78, apartat g) del Reglament Municipal 
del Poliesportiu, que diu: 
 
“Art. 78, apartat g). Són infraccions greus, els intents d’agressió física a qualsevol persona dins 
les instal·lacions esportives”. 
 
Vist que aquesta infracció, segons l’article 79 del Reglament Municipal del Poliesportiu, pot ser 
considerada com una falta greu i per tant, constitutiva d’una sanció de suspensió dels drets 
d’associat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.  
 
S’acorda: 
 
Primer. Incoar l’expedient sancionador núm. 0005/2013 per presumpta infracció de l’article 78, 
apartat g), del Reglament Municipal del Poliesportiu. 
 
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, podent-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 secretària de l’expedient a la Tècnica d’Esports de l’Ajuntament, Sra. Marta 
Rosàs Llopar 
 
Cinquè. Notificar el següent acord als interessats. 
 
 
15. 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: 
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Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses (fase D i AD) per un import de 
234.887,68 €, de la relació núm. 60/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 349.904,23 €,  de la relació núm. 65/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
d’Endesa Energia XXI, S.L.) per un import de 124.161,30 €,  de la relació núm. 64/2013. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i trenta minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 
 


