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JUNTA DE GOVERN LOCAL 36/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 21 d’octubre 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 Antonio Lancho Aceituno 
Raquel Gracia Peral 
Montserrat Jiménez Molina 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, 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 14 d’octubre 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 
1.977,21 €, de la relació núm. 68/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 46.369,50 €,  de la relació núm. 81/2013. 
 
 
3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER L’OCUPACIÓ I LA 

PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL 
VALLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CARTERA DE SERVEIS TERRITORIALS 
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Atès que el Plenari del Consorci, en sessió de data 29 de gener de 2008, aprovà el Document 
d’Acord del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013, que defineix els objectius estratègics de 
fomentar un entorn territorial que faci de l’àmbit el principal nucli de la indústria i la innovació a 
Catalunya, generar un mercat de treball més eficaç i transparent, vertebrat per la qualificació, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat de l’ocupació, i potenciar un territori cohesionat social i 
territorialment, que acompanya la transformació productiva i la integració dels col·lectius 
nouvinguts i amb risc d’exclusió. 
 
Atès que el Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013, es desenvolupa progressivament amb els 
plans d’acció específics, i que amb la participació de les institucions membres i a partir dels 
components del Pla Estratègic s’ha elaborat el Pla per a la millora de la competitivitat 
empresarial i l’ocupació 2012-2013. 
 
Atès que el model d’intervenció definit en el Pla 2012-2013, el Consorci i les seves entitats 
membres configuren un model d’intervenció territorial basat en la concertació i 
complementarietat per tal d’optimitzar, redistribuir recursos i garantir els serveis ocupacionals. 
 
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol millorar les seves actuacions dirigides a la millora 
de la ocupabilitat de les persones que viuen a la ciutat i a adaptar-se als importants i ràpids 
canvis que estan tenint lloc en aquest àmbit i que tan fortament afecten a la població. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar i signar el conveni de Col·laboració entre el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al 
Desenvolupament de la cartera de Serveis Territorials. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable adjunt per un total de 25.545,00 € a càrrec de la 
partida 1303.2410.46701. 
 
Tercer. Comunicar-ho al Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (Carretera N-150, Km. 15, 08227 Terrassa) 
 
 
4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I 

LES ESCOLES: LA SARDANA, LA JOTA, LA MUÑEIRA I LAS SEGUIDILLAS 
 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius 
de Badia del Vallès amb l’objectiu de fomentar activitats amb finalitats i objectiu 
educatius. 
 
Vista la importància que té per a la ciutat la millora de la qualitat de l’educació i la imbricació entre 
escola i territori. 
 
Vist que els esmentats convenis contenen una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 
2.000,00€ a cadascun dels següents centres escolars i instituts: Escola La Sardana, Escola Las 
Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i les escoles 
La Sardana, Escola Las Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota.  
  
Segon: Aprovar els documents ADO adjunts per un total de 8.000,00 euros a càrrec de 
les partides: 
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- 1003.3201.48101 ESCOLA LA SARDANA   2.000,00€ 
- 1003.3201.48102 ESCOLA LA JOTA           2.000,00€ 
- 1003.3201.48103 ESCOLA LA MUÑEIRA     2.000,00€ 
- 1003.3201.48104 ESCOLA LAS SEGUIDILLAS   2.000,00€ 

  
 
5. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ 

2013 
 
 
Atès el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la resta de 
legislació complementària d’aplicació. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de cooperació 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 de 
cooperació 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 la realització d’activitats de cooperació realitzades per totes les 
entitats i associacions degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions d’aquest 
Ajuntament residents en aquest municipi, persones físiques, en representació d’ells o d’un grup 
de ciutadania no associada. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització de despesa per import de 6.000 € (sis mil euros), amb càrrec de 
la partida de despeses 0703.2320 48908 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. 
 
 
6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ D’ENTITATS 

CULTURALS (FEC) 
 
 
Vist que L’Ajuntament de Badia del Vallès vol col·laborar en l’organització de les Jornades 
Associatives, que organitza la Federació d’Entitats Culturals (FEC), els dies 11, 12 i 13 
d’octubre. 

 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol promoure i promocionar totes aquelles activitats 
que impliquin la participació ciutadana i associativa. 

 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol facilitar la promoció d’aquesta visualització 
ciutadana posant a disposició els recursos possibles, enfortint així el sentit de comunitat i el 
teixit associatiu 

 
Vist que a Federació d’Entitats Culturals FEC manifesta el seu compromís de seguir realitzant 
les Jornades Associatives i Culturals durant el mes d’octubre a Badia del Vallès. Un espai on 
les entitats i associacions de Badia del Vallès poden mostrar les activitats que desenvolupen 
durant l’any.  

 
Vist que la Federació d’Entitats Culturals FEC es compromet a organitzar i executar les 
Jornades Associatives i Culturals en diferents espais del municipi.   
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S’acorda: 
Primer - Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la 
Federació d’Entitats Cultural (FEC) 
 
Segon – Aprovar el document ADO adjunt per un total de 608,46 euros a càrrec de la partida: 
0703. 3341. 48103 

 
Tercer – Notificar als interessats l’aprovació d’aquest  Conveni 
 
 
7. ALTA CAMBRA DE CARN NÚM. 26 
 
 
Atès la instància presentada per la Sra. Carmen Llagostera Díaz, amb DNI 37325467D, com 
concessionària de les parades del mercat núm. 58-59 destinades a l’activitat de “Queviures”,  
en data 14 d’octubre de 2013 i registra d’entrada núm. 6187 sol·licitant l’alta d’una  cambra de 
per emmagatzemar productes de l’activitat que desenvolupa a les parades. 
  
Vist l’informa favorable per part del Responsable del Mercat en el que es troba disponible la 
cambra de carn núm. 26 i de 4’397mm3 de superfície.   
 
S'acorda: 
 
Primer.- Donar d’alta la cambra de carn núm. 26  en el padró, amb una superfície 4’397 m3  a 
nom de la Sra. Carmen llagostera Díaz, amb DNI 37325467D , i amb efectes del 1 de 
novembre de 2013. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a la liquidació dels deutes que tingui contrets amb 
l’Ajuntament, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat  i a 
l’ORGT. 

 
 
8. SOL·LICITUD AREA METROPOLITANA DE BARCELONA AJUTS CAME  
 
 
Vist que en data de 8 de novembre de 2010 es va resoldre acceptar l’aportació atorgada per 
l’Àrea Metropolitana per un import 318.501, 66 euros per a l’execució de les obres de 
l’aparcament en superfície a l’avinguda  Mediterrani, que no va executar-se arran l’acord de 
desistiment, per motius econòmics, de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2011. 
 
Atesa l’execució, dins d’aquest mateix marc de l’actuació  de les obres del Casal de Joves I i II, 
que pressupostades inicialment en 264.008,10 euros, en la seva execució ha quedat un saldo 
favorable de 6.519,90 euros. 
  
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona va realitzar les obres de millora de l’enllumenat 
públic a l’avinguda Cantàbric, Tibidabo i Costa Brava del terme municipal de Badia i Barberà 
del Vallès i un cop finalitzades ha quedat un restant de 108.264,95 euros. 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès esta interessat en pavimentar la Parcel·la E5, situada 
entre els carres Santander, Av. Burgos i Saragossa, de forma rectangular irregular , amb 
superfície de 22.816 m2, per tal de adequar aquest espai que actualment s’ocupa com 
aparcament de cotxes i que presenta irregularitats molt  importants. 
 
Atès l’informe/memòria dels serveis tècnics municipals de data 16 d’octubre de 2013 on es 
defineix la parcel·la d’actuació les raons d’utilitat pública  i necessitats de modificació de l’ús 
provisional, així com les accions d’arranjament de l’espai i la suficiència dels  ajuts per assolir la 
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total i adequada execució de l’obra. De conformitat amb les facultats delegades en aquest 
òrgan pel Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2011.  
 
S’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la concentració d’ajuts expressats a la 
part expositiva d’aquest acord (Aparcament en superfície a l’av. Mediterrani, 318.501,66 euros; 
Enllumenat av. Cantàbric, Tibidabo i Costa Blava, 108.264,95 euros; i Casal de Joves Fase I i 
II 6.519.90 euros), per un import total de 433.286, 51euros i pel la nova i única actuació de 
”l’execució de les obres per l’aparcament en superfície de la parcel·la E5” 
 
Segon. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona alhora la redacció i execució d’aquest 
projecte d’obra per import de 433.286,51 euros 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 
9. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA JARDINS I 

ESPAIS VERDS DE BADIA DEL VALLÈS 
 
 
Queda sobre la taula pendent d’aprovació l’acord d’adjudicació del contracte del servei de 
manteniment i neteja de jardins i espais verds de Badia del Vallès. 
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
10. AMPLIACIÓ AJUTS MENJADOR 2013/2014 
 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, de la sessió celebrada el dia 29 d’abril, 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.licitud 
d’ajuts de menjador escolar de l’ajuntament a partir del dia 2 i fins el 17 de maig de 2013, 
ambdós inclosos. 

 
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. 
 
Atesa la resolució d’Alcaldia del dia 5 d’agost de 2013, la qual aprova els ajuts de menjador 
escolar concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb una puntuació de 13’5 o més 
punts.  
 
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, davant la realitat derivada de l’actual situació de crisi econòmica, l’Ajuntament, per a 
l’any 2013, compta amb una borsa pròpia d’ajuts de menjador escolar per a famílies amb 
dificultats socio-econòmiques que no han pogut accedir al Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 

 
Atès que la mateixa resolució d’Alcaldia de 5 d’agost de 2013, aprova els ajuts de menjador 
escolar concedits per l’ajuntament per les sol.licituds corresponents a 13 punts. 
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Atès que hi ha 76 sol.licituds amb una puntuació de 12 punts i 12’5 punts que corresponen a 
famílies, valorades pel Servei de Benestar Social, que es troben en situació econòmica precària 
i que presenten importants dificultats per cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills. 
 
Atès que les 76 sol.licituds amb puntuació de 12 i 12’5 punts no han pogut accedir als ajuts de 
menjador escolar concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental ni a la borsa d’ajuts de 
menjador escolar propis de l’ajuntament aprovades per resolució d’alcaldia de 5 d’agost de 
2013. 
 
Atès l’informe de la coordinadora del Servei de Benestar Social que s’adjunta a aquest 
expedient.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar els ajuts de menjador escolar per al curs 2013/2014 concedits per 
l’ajuntament a partir de 12 punts i segons relació  que s’adjunta a aquest expedient. 

 
Segon.-  Comunicar la concessió dels ajuts de menjador en el taulell d’anuncis de l´Ajuntament 
i altres mitjans adients, i notificar als CEIP , als IES i al Servei d’infància . 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i quinze minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


