JUNTA DE GOVERN LOCAL 1/2010
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 15 DE GENER DE 2010
Badia del Vallès, 15 de gener 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:
Juan A. Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
David Sanuy Sales
Montserrat Carbonell Rosell
Assistits per la secretaria 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 23 de
desembre de 2009.
2. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SECRETARIA D’HABITATGE I
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS PER AL TRACTAMENT DE LA SITUACIÓ DE
DIFICULTATS DE PAGAMENT DELS PRÉSTECS PER LA COMPRA D’HABITATGES PER
PART DE FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’ATUR EN EL MUNICIPI
Es deixa sobre la taula pendent l’aprovació del conveni de col·laboració entre la secretaria
d’habitatge i l’ajuntament per al tractament de la situació de dificultats de pagament dels
préstecs per la compra d’habitatges per part de famílies en situació d’atur en el municipi.
3. CONVOCATÒRIA I PROCEDIMENT PER L’OBTENCIÓ DEL
MOBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ D’1 ZONA

CARNETS

DE

LA

Atès que un dels serveis més demandants per aquest col·lectiu és la reducció del preus
dels títols de transport urbá.
Atès aquesta demanda, l’Ajuntament ha aprovat l’ordenança municipal del carnet de la
mobilitat del transport públic interurbà d’1 zona, que regula l’àmbit de aplicació de la
subvenció, els beneficiaris/res, la gestió del sistema , els drets i deures de la persona
beneficiaria i el seu règim sancionador.
Atès la necessitat d’implementar aquesta nova política pública.
Atès l’informe tècnic que s’acompanya a aquest expedient.
S’acorda:
Primer. Aprovar el procediment ordinari de concessió d’aquestes subvencions que es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Segon. Obrir termini de sol·licitud de les subvencions per l’obtenció del carnet de la
mobilitat corresponent a l’exercici 2010 que es presentaran a l’oficina d’atenció ciutadana
(OAC), així com tota la documentació requerida.
Tercer.- Autoritzar i disposa la despesa per un import global de 66.000 euros, destinada al
finançament de les targetes de transport objecte de lliurament en concepte de subvenció.
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4. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’AGENT DE POLICIA LOCAL SEGONS
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2009
Vista l´Oferta Pública d´Ocupació publicada corresponent a l´exercici del 2009, aporvada
per acord de la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2009, publicada al
Butlletí Oficial de la Província nº 292, de data 07.12.2009, i pendent de publicació al Diari
Ofiacial de la Generalitat de Catalunya, per a la provisió en propietat de 4 places vacants a
la plantilla municipal, les característiques de les quals, són:

DENOMINACIÓ GRUP VACANTS

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

de

serveis Agent

C2

4

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´artícle 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 artícles 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 disposaen els artícles 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. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió definitiva de
les places vacants referenciades.
Segon. Convocar les proves selectives per a la provisió definitiva de les places
referenciades
Tercer. Aprovar els documents comptables annexes al present en fase A per un import
total de 168.695,56.- euros.
Quart. Publicar la convocatòria, juntament amb el text integre de les bases reguladores de
les proves selectives, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona i al taulell d´Edictes de l´Ajuntament.
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5. APROVACIÓ DE LES BASES DE LES VACANTS EXISTENT A LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARI SEGONS OFERTA PÚBLICA 2005
Es deixa sobre la taula pendent l’aprovació de les bases de les vacants existent a la
plantilla de personal funcionari segons oferta pública 2005.
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la
sessió acabada quan son les onze hores i cinquanta minuts.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària,
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