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JUNTA DE GOVERN LOCAL 26/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 23 DE JULIOL DE 2010 
 
Badia del Vallès, 23 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: 
Raquel Gracia Peral 
David Sanuy Sales 
Montserrat Carbonell Rosell 
 
Assistits pel secretari accidental senyor José Manuel Roque Damota, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència el tinent d’alcalde primer senyor Juan A. Lancho Aceituno. 
 
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 16 de juliol 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 
457,66 €, de la relació núm. 25/2010. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 126.778,38 €,  de la relació núm. 42/2010. 
 
3. ATORGAMENT DELS CARNETS DE LA MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2009, 
en la que es va aprovar, per enguany, el procediment i la convocatòria per a la concessió 
dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la documentació 
requerida, i un cop valorades. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’adjunta i forma part 
del present acord. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concessió dels carnets de la mobilitat del transport públic interurbà d’1 
zona, a les persones sol·licitants incloses a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions de la taxa per expedició de documents administratius, 
tarifa 6 carnets de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un 
import total de  70 €, que corresponen als carnets emesos del número 377-384.  
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Cultural 
 
4. APROVACIÓ DIFERÈNCIA DE PREU DE LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL MERCAT 

MUNICIPAL, FASE I, REMODELACIÓ DEL ENLLUMENAT 
 
Atès que en data 6 de novembre de 2009 es va aprovar l’adjudicació de les obres  
consistents en la 1º Fase de la remodelació de l’enllumenat del mercat municipal de  Badia 
del Vallès  per un valor de 45.838,17 euros i 7.334,11 euros d'Iva, al contractista 
SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL S.A. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en relació a la modificació de preus de les 
obres i l’acta de preus contradictoris. 
 
Atès que la diferència d’amidaments ascendeix a 1.015,47 euros 
 
De conformitat amb l’establer en l’article 217 de la  LCSP 30/2007 de octubre “de 
contractes del sector publico”. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del contracte de les obres consistents en la 1º Fase de la 
remodelació de l’enllumenat del mercat municipal de  Badia del Vallès  per un valor de 
51.202,78 euros i 8.192,44 euros d'Iva 
 
Segon. Disposar de la despesa corresponent a la diferència de 1.015,47 euros amb càrrec 
a la partida 1604 4311 62200 del pressupost vigent. 
 
Tercer. Notificar a SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL S.A.  adjudicatari del 
contracte, el present acord.  
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
5. CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE 

TREBALL DE TAG I TÈCNIC DE PROGRAMES SEGONS L’OFERTA PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ 2005 

 
Vista l´Oferta Pública d´Ocupació publicada corresponent a l’exercici del 2005, aprovada 
pel Ple en data 23 de febrer de 2005, publicada al Butlletí Oficial de la Generalitat de 
Catalunya nº 4349, de data 23/3/2005 i al Boletin Oficial del Estado nº 107 de data 5 de 
maig de 2005 . 
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Vist que aquesta Oferta recull la provisió d’una plaça de tècnic/a d’administració general, 
escala d’administració general, sotescala tècnica, tècnic superior grup A-1 , i d’una plaça 
de tècnic/a de gestió de programes,escala d’administració general, sub-escala tècnica, 
tècnic grau mig grup A2: 
 
Vist que les bases de totes dues places es troben publicades al Butlletí de la 
Província de Barcelona número 40 de 16/02/2010 i al DOGC número 5570 de 
18/02/10  
 
 
CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP VACANTS 
 

Administració General, sotsescala tècnica, 
tècnic superior 

TAG A1 1 
 

Administració General, sotescala tècnica, 
tècnic grau mig 

Tècnic de gestió de programes A2 1 

 

 
D’acord amb el que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 61.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de              
l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 51 i següents de la Llei Orgànica 3/207, de 22 de 
març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova la Refosa de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local.  
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 
Reglament General d´Ingrès del Personal al Servei de l´Administració General de l´Estat i 
de Provisió de llocs de treball i Promoció Profesional dels Funcionaris Civils de l´ 
Administració General de l´Estat. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció 
dels funcionaris d’administració local 

I tota vegada que han estat examinades les bases de la convocatòria amb relació a la 
selecció de personal referida. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Convocar les proves selectives per a la provisió d’una plaça de Tècnic 
d’administració General sotsescala tècnica, tècnic superior, grup A 1, modalitat concurs 
oposició, accés lliure, nomenament  funcionari/ària de carrera. 
 
Segon.- Convocar les proves selectives per a la provisió d’una plaça de Tècnic de Gestió de 
programes, escala d’administració general, sotescala tècnica, tècnic grau mig, grup A2 , 
modalitat concurs oposició, accés lliure, nomenament funcionari/ària de carrera.  
 
Tercer.- Obrir termini de presentació del procés selectiu per cobrir aquestes dues places, 
que serà de 20  dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
DOGC. 
 
Quart.- Publicar aquesta  convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest anunci s’indicarà la data i el número del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
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on s’han publicat les bases de la convocatòria (número 40 de 16/02/2010). Així mateix 
aquesta convocatòria serà exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web 
de l’Ajuntament  per a general coneixement. 
 
6. APROVACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA FUNCIONARI INTERI 
 
Vista la instància presentada pel funcionari interí Sr. Josep Martínez Cabrero, en data 
30/06/10, en la que sol·licita acollir-se a la baixa voluntària per motiu de la seva sol·licitud 
de jubilació anticipada, cal fer les següents consideracions: 
 
Normativa 

Atès el que estableix l’article 67 punts1 a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
Bàsic de l’empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris pot ser de 
manera voluntària i a sol·licitud d’aquest, sempre que es reuneixin els requisits i condicions 
establertes al Règim de la Seguretat Social que sigui d’aplicació. 

Atès el que estableixen els articles 39 i 40 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.   
 
Atès el que disposen els articles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la 
pèrdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària. 
 
Atès el que disposa l’article 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra en 
el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris/àries de l'Administració Local.   
 
Atès el que disposen els articles 161 bis, 162, 163 i la disposició transitòria tercera, del 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, segons redacció feta per la Llei 40/2007, de 4 de 
desembre, de Mesures en matèria de Seguretat Social, Llei 30/2005, de 29 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’estat per l’any 2006 i Llei 35/2002, de 12 de juliol, de 
mesures per l’establiment d’un sistema de jubilació gradual i flexible, respectivament. 
 
Atès el que disposa la Llei 47/1998, de 23 de desembre, per la qual es dicten regles pel 
reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de Seguretat Social, en determinats 
casos especials.  
 
Atès el que disposa el Reial Decret Llei 5/1998, de 29 de maig, pel qual es dicten regles 
per al reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de la Seguretat Social, en 
determinats casos especials. 
 
Atès el que disposa l’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.  
 
Atès a que en virtut de tot l´anteriorment establert la jubilació voluntària consisteix en la 
pèrdua de la condició de funcionari, a petició de la persona interessada, abans de la data 
prevista legalment per a la jubilació forçosa per edat, establerta amb caràcter general als 
seixanta-cinc anys.   
 
Atès que la jubilació voluntària es declara a petició de la persona interessada, sempre que 
compleixi els requisits següents: haver estat mutualista abans de l'1 de gener de 1967, 
haver complert els seixanta anys i tenir cobert un període mínim de cotització de quinze 
anys, dels quals almenys dos han d'estar compresos dins dels quinze anys immediatament 
anteriors al moment de causar el dret.   
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Atès el que disposa l’article 35 de l’Acord Regulador del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Atès l’informe de la Cap de Recursos Humans. 
 
I tota vegada que ha estat examinat l’expedient adjunt. 
 
S’acorda: 
 
Primer. La jubilació anticipada i per tant la declaració de l’extinció de la relació de serveis i 
la pèrdua de condició de funcionari del funcionari interí Sr. Josep Martinez Cabrero. 
 
Segon.- Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la 
liquidació dels havers corresponents, amb el citat funcionari, segons detall amb l’informe 
annex i que forma part integrant d’aquesta Proposta d’acord . 
 
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 
L’Alcaldessa        El secretari accidental 
 


