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JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 D’ABRIL DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 29 d’abril 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 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusa la seva assistència del senyor Antonio Sabariego Guerrero. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 22 d’abril 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 
227.096,80 €, de la relació núm. 16/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 342.328,69 €,  de la relació núm. 28/2013. 
 
 
3. CANVI SECRETARI EXPEDIENT PROCEDIMENT SANCIONADOR 0001/2013 
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Atès el Decret d’Alcaldia núm. 507/11, de 22 de juny de 2011, 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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013, on es va incoar 
l’expedient sancionador núm. 0001/2013, i on es va nomenar com a secretari de l’expedient al 
Sr. Juan Carlos Barranco Trejo. 
 
Atesa l’extinció de la relació funcionarial amb el Sr. Barranco des del 18/04/2013, i per tant, la 
necessitat de nomenar nou secretari de l’expedient sancionador núm. 0001/2013. 
 
Es proposa a l’ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Nomenar secretari de l’expedient sancionador núm. 0001/2013, al Sr. José Carlos 
Izquierdo López.  
 
Segon. Donar trasllat del present acord a la persona afectada en aquest expedient. 
 
 
4. CANVI SECRETARI EXPEDIENT PROCEDIMENT SANCIONADOR 0004/2013 
 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 507/11, de 22 de juny de 2011, 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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2013, on es va incoar 
l’expedient sancionador núm. 0004/2013, i on es va nomenar com a secretari de l’expedient al 
Sr. Juan Carlos Barranco Trejo. 
 
Atesa l’extinció de la relació funcionarial amb el Sr. Barranco des del 18/04/2013, i per tant, la 
necessitat de nomenar nou secretari de l’expedient sancionador núm. 0004/2013. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Nomenar secretari de l’expedient sancionador núm. 0004/2013, al Sr. José Carlos 
Izquierdo López.  
 
Segon. Donar trasllat del present acord a la persona afectada en aquest expedient. 
 
 
5. CANVI SECRETARI EXPEDIENT PROCEDIMENT SANCIONADOR 0003/2013 
 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 507/11, de 22 de juny de 2011, 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. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2013, on es va incoar 
l’expedient sancionador núm. 0003/2013, i on es va nomenar com a secretari de l’expedient al 
Sr. Juan Carlos Barranco Trejo. 
 
Atesa l’extinció de la relació funcionarial amb el Sr. Barranco des del 18/04/2013, i per tant, la 
necessitat de nomenar nou secretari de l’expedient sancionador núm. 0003/2013. 
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Es proposa a l’ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Nomenar secretari de l’expedient sancionador núm. 0003/2013, al Sr. José Carlos 
Izquierdo López.  
 
Segon. Donar trasllat del present acord a la persona afectada en aquest expedient. 
 
 
6. BASES AJUTS I BONIFICACIONS PER A INFANTS I ADOLESCENTS 
 
Atès l’objectiu d’aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els 
recursos necessaris per tal de prevenir l’exclusió social i aconseguir un desenvolupament 
integral dels menors. 
 
Atès que per tal d’aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament articula un seguit d’ajuts per prevenir 
l’exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una 
alimentació adequada, afavorint la participació en les activitats del municipi a aquells infants 
amb una situació socio familiar precària. 
 
Atès els projectes d’actuació: 
 

- Ajuts de menjador escolar 
- Ajuts  material escolars 
- Bonificacions Casal d’Estiu 
 

que s’adjunten i formen part de la present proposta, que es configuren per tal de donar 
resposta a l’objectiu de l’Ajuntament. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el barem que s’adjunta regulador de la convocatòria per a la concessió dels 
ajuts per a menjador escolar, ajuts escolars i bonificacions Casal d’estiu, d’acord amb el que 
estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com els models que 
es detallen per accedir a la convocatòria, que s’adjunten i formen part d’aquest expedient. 
 
Segon. Obrir termini de sol·licitud d’ajuts de menjador escolar, ajuts escolars i bonificacions per 
assistir al Casal d’Estiu, establint el següent calendari: 
 
- del 2 al 17 de maig ambdós inclosos 
 
que es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació requerida. 
S’haurà de complimentar una sol·licitud per a cada tipus d’ajut i/o activitat per cada infant o 
jove, però la documentació a presentar serà única, és a dir, per nucli familiar per a totes les 
demandes que es facin. 
 
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit dels ajuts de menjador escolar 
per import de 60.000 € a càrrec de la partida 0803 2316. 48001, pel període de setembre a 
desembre 2013, restant pendent d’autorització l’import corresponent a l’exercici del 2014, i el 
document comptable d’autorització de crèdit dels ajuts escolars per import de 30.000 € a càrrec 
de la partida 0803.2316.48100 que s’adjunten i formen part d’aquesta proposta. 
 
Quart.- Els ajuts de menjador escolar queden subjectes a la posterior aprovació del barem per 
a la concessió d’ajuts individuals per a menjador per al curs 2013-2014 per part del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a altres 
mitjans adients, i notificar als CEIP, als IES i a les AMPA, al Servei d’Infància i a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
7. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR DE LA SENYORA BETLEM 

CUESTA CREMADES 
 
 
Atès la sol·licitud de la senyora Betlem Cuesta Cremades, de data 25 d’abril de 2013 i núm. de 
RGE 2013/2363, en la que sol·licita passar a situació administrativa d’excedència voluntària 
amb efectes d´1 de maig de 2013. 
 
Atès el que disposa l´article 86 punts 1 i 2a) 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, així com els articles  85.1 d) i 89 punts 1a) i 2 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
Atès l´article 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en matèria de competència.  
 
Vistos els informes desfavorables del Coordinador de l’àrea d’acció social i cultural i de la 
directora de recursos humans. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la concessió de l’excedència voluntària per interès particular a la senyora 
Betlem Cuesta Cremades. 
 
Segon.-  Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada, a la Junta de personal i a les Seccions 
Sindicals. 
 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió 
acabada quan son les onze hores i quaranta-cinc minuts. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


