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JUNTA DE GOVERN LOCAL 30/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009 
 
Badia del Vallès, 25 de setembre de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són 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 Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, 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 setembre de 
2009. 
 
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  
9.232,55 €, de la relació núm. 54/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 160.551,68 €,  de la relació núm. 100/2009. 
 
3. AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2009/2010 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de la sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2009, en la 
qual es va acordar aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts de menjador escolar 
complementaris als ajuts del Consell Comarcal del Vallès Occidental i obrir termini de 
sol·licituds d’ajuts de menjador escolar de l’Ajuntament a partir del dia 20 d’abril de 2009. 
 
Atès que aquestes sol·licituds ja han estat puntuades i resoltes per part del Servei de Benestar 
Social, d’acord amb els criteris de valoració establerts i la documentació presentada, segons 
l’informe que s’adjunta. 
 
Atès que del total de 501 sol·licituds presentades n’hi ha 237 concedides amb una puntuació de 
12,5 o més punts, d’acord amb l’aplicació dels criteris establerts pel Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 
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Atès que davant la realitat derivada de l’actual situació de crisi econòmica, l’Ajuntament ha 
creat per l’any 2009 una borsa pròpia d’ajuts de menjador escolar per a famílies amb dificultats 
socio-econòmiques que no han pogut accedir a les ajudes del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 
 
Atès que l’Ajuntament va aprovar l’adhesió a les Bases Reguladores de concessió d’ajuts de 
menjador aprovades pel Consell Comarcal el 12 de juny de 2008, per aplicar en la concessió 
dels ajuts de menjador escolar propis, tenint en compte els casos de major puntuació segons 
els barems establerts en les esmentades bases, amb la limitació definida per l’import dels 
crèdits disponibles. 
 
Atès que hi ha 66 sol·licituds que han obtingut una puntuació de 12 punts que no podran 
accedir als ajuts complementaris de menjador escolar del Consell Comarcal. 
 
Atès l’informe de la tècnica responsable del Servei de Benestar Social. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar els llistats dels ajuts concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental de 
menjador escolar per al curs 2009/2010, que s’adjunten i formen part d’aquest expedient. 
 
Segon. Aprovar el llistat d’ajuts de menjador escolar per al curs 2009/2010 concedits per 
l’Ajuntament i que s’adjunta a aquest expedient. 
 
4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ 
 
Atès la convocatòria de subvencions del Ministeri del Treball i Immigració a entitats locals per el 
desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració dels immigrants per 
fomentar la integració dels immigrants en l’àmbit de les competències de les entitats locals. 
 
Atès la importància que té per a la ciutat la bona acollida a les persones d’altres països i que la 
comunitat estigui plenament integrada i ofereixi qualitat de vida per tothom. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Ministeri de Treball e Immigració per al Programa 
“Integración e Inclusión Social de la mujeres inmigrantes del Municipio de Badia del Vallès”, 
promogut per aquest Ajuntament per un import de 13.930 euros, i amb la cofinanciació de 
l’Ajuntament de la quantitat de 2.786 euros. 
 
Segon. Disposar crèdit suficient al pressupost d’aquest Ajuntament per el exercici 2010, per la 
quantitat de 2.786 euros per el desenvolupament del programa per el qual es sol·licita la 
subvenció. 
 
Tercer.  Notificar-ho a la Direcció General d’Integració dels immigrants, c/ José Abascal nº39, 
28003 Madrid. 
 
5. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES AGOST 2009 80/2009. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’agost 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
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. 
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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. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 80/2009 segons annex del mes d’agost 
de  2009. 
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annex,  segons conveni amb SOREA de data de 
06 de maig de 1996.   
 
6. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MULTES MES AGOST 2009 88/2009 
 
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 2009.  
 
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. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 88/2009 segons annex del mes d’agost 
del 2009.  
 
7. LLICÈNCIA D’OBRES 2009/066 
 
Atesa la sol·licitud presentada per ADIGSA  , amb data d'entrada 24 de juliol de 2009, en la 
qual demana llicència d'obres per dur a terme Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 13 B, situat al carrer la Mancha, 9, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ADIGSA  , per a la realització de les obres que sol·licita, 
expedient núm. 2009/066, consistents en Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 13 B situat al carrer la Manxa, 9, de Badia del Vallès. 
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 2.093,87 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 16.655,52 euros. 
Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 3er a 
8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
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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; així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a  l’interessat/da. 
 
8. LLICÈNCIES D’OBRES 2009/065 
 
Atesa la sol·licitud presentada per ADIGSA  , amb data d'entrada 24/07/09, en la qual demana 
llicència d'obres per dur a terme Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. Fase 13 C, 
situat a l’Av. Via de la Plata, 15, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ADIGSA  , per a la realització de les obres que sol·licita, 
expedient núm. 2009/065, consistents en Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 13C situat a l’Av. Via de la Plata, 15, de Badia del Vallès. 
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 5.551,84 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 16.655,52 euros. 
Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 3er a 
8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
 
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; així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a  l’interessat/da. 
 
9. LLICÈNCIA D’OBRES 2009/067 
 
Atesa la sol·licitud presentada per ADIGSA  , amb data d'entrada 24 de juliol de 2009, en la 
qual demana llicència d'obres per dur a terme Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 13 A, situat al carrer la Manxa, 17, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ADIGSA  , per a la realització de les obres que sol·licita, 
expedient núm. 2009/067, consistents en Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 13 A situat al carrer la Manxa, 17, de Badia del Vallès. 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 2.272,07 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 6.816,22 euros. 
Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 3er a 
8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
 
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; així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a  l’interessat/da. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
10. APROVACIÓ ADJUDICACIO PROVISIONAL DE LES OBRES DE REFORMA EN LA 

COBERTA DEL MERCAT MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLES 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data  24 de juliol de 2009 la qual es va aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particular i prescripcions tècniques que han de regir el 
contracte d’obres per la reforma de la coberta del mercat municipal. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, tenint en compte els aspectes de 
negociació amb l’empresa, es va realitzar proposta d’adjudicació a favor de INTEANGO, 
examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre. De Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer- Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres d’urbanització de 
reforma de la coberta del mercat municipal mitjançant procediment negociat sense publicitat a 
l’empresa INTEANGO. Pel preu de 65.287,56 euros i 10.446.01 euros corresponents a l’Impost 
del Valor Afegit i d’acord amb les consideracions contemplades en el plec de clàusules al ser 
l’empresa amb la puntuació més alta. 
 
Segon-  Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat 
adjudicataris. 
 
Tercer- Notificar i requerir a INTEANGO, adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, 
dins del quinze dies hàbils següents al de la carta de publicació de l’adjudicació provisional en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la documentació justificativa d’estar al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat Social i qualsevol altres 
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com constituir la garantia 
definitiva per l’import de  3264,38 euros, corresponent al 5% del import de l’adjudicació exclòs 
l’IVA 
 
 
 
 
11. APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2009 
 
Atès que a la plantilla del personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès hi han les places 
vacants següents les quals no ha estat possible cobrir amb els efectius del personal existent a 
la Corporació. 
D’acord amb el que disposa l’article 53, apartat h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del 
Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i, d’acord amb el que disposa 
l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública i l’article 70 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut de l’empleat Públic. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2009. 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 

CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP VACANTS 
Administració especial, sotsescala de serveis especials, cos de la 
policia local 

Caporal C2 6 

Administració Especial, sotsescala de serveis especials, cos de la 
policia local 

Agent C2 5 
 

Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic superior Arquitecte A1 2 
Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic superior Enginyer Municipal A1 1 
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Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic superior Aparellador A1 1 
Administració General, sotescala tècnica, tècnic superior Coordinador  

d´ Àrea 
A1 3 

Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic mitjà Tècnic Auxiliar 
Biblioteca 

C1 3 

Administració Especial, sotescala tècnica, 
tècnic superior 

Tècnic Prevenció 
Riscos Laborals 

A1 1 

Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic mitjà Tècnic Auxiliar 
Delineant 

C1 1 

Administració Especial, sotescala tècnica, tècnic superior Tècnic Medi 
Ambient 

A2 1 

 
PERSONAL LABORAL 
 

CATEGORIA TITULACIÓ VACANTS 
Encarregat de Mercat BUP, FP2 o equivalent 1 
Tècnic Informàtic Diplomat/ada universitari o equivalent 1 
 Atgutzil/Notificador Graduat Escolar, FP1 o equivalent 1 

 
Segon. Aquest Ajuntament podrà incrementar el nombre de places a convocar en un 10% 
d’acord amb el que disposa l’article 60.4 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, i l’article 70 de la 
Llei 7/2007 de l’EBEP. 
 
Tercer. Per tal de agilitzar possibles contractacions temporals i nomenaments de funcionaris 
interins que, en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, poguessin 
produir-se en el futur, s’aprofitarien les actuacions que es realitzin en els processos selectius 
ordinaris, de forma que, quan finalitzin, s’elaboraran unes llistes amb aquelles persones que no 
hagin superat el procés selectiu corresponent i, no obstant, si hagin superat alguns del 
exercicis. 
 
Aquestes llistes seran públiques i la selecció respectarà rigorosament les puntuacions 
obtingudes en les proves superades. Les llistes tindran validesa per un màxim de dos anys. 
 
Quart. Publicar la Oferta Pública d’Ocupació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Trametre còpia d’aquesta a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Administració Central de l’Estat. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa       La secretària, 
 


