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JUNTA DE GOVERN LOCAL 1/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 16 DE GENER DE 2009  
 
Badia del Vallès, 16 de gener de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són les onze hores i quaranta minuts, es reuneix, a la sala de 
sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcalde senyor José Luis 
Jimeno Sáez. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
Juan Antonio Lancho Aceituno 
Eva Menor Cantador 
Raquel Gracia Peral 
Enrique Sánchez Moral 
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 les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 19 de 
desembre de 2008 (ordinària) i el 30 de desembre de 2008 (extraordinària i urgent). 
 
2. PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS 

DE L’ÀREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atès el Protocol d’adhesió al circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona el dia 18 de desembre de 2008, on descriu els serveis (inclòs el suport econòmic) 
que es presta a les programacions estables i professionals d’arts escèniques i de música dels 
municipis de la província de Barcelona, regula el seu funcionament i fixa les obligacions que 
han d’acomplir tant els Ajuntaments com la Corporació provincial. 
 
Vist que el servei de Cultura d’aquest Ajuntament està interessat en participar en el Circuit de 
l’ODA. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol General del Circuit de la Xarxa 
d’espais escènics municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona amb vigència 
fins el 31 de desembre de 2011, en els termes previstos en el protocol aprovat per la Junta de 
Govern en data 18 de desembre de 2008. 
 
Segon. Notificar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol General de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents 
acords: 
 
3. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA VACANTS EN LA 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI SEGONS OFERTA PÚBLICA 2005 
 
Vista l’aprovació de la plantilla juntament amb els Pressupostos Generals de la Corporació per 
al 2005, per Resolució del Ple de la Corporació de 23 de febrer de 2005, així com, l’aprovació de 
l’Oferta Pública d’Ocupació per al 2005, publicada al Boletín Oficial del Estado núm. 107 de 5 de 
maig de 2005. 
 



 2

Vist el que disposa els arts. 21.1.g) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del 
Règim Local. 
 
Vist el que estableix l’apartat primer f) del Decret d’Alcaldia núm. 752/07, de 26 de juny de 
2007, sobre les delegacions d’atribució d’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Convocar les proves selectives per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
d’administració general, d’escala d’administració general. Subescala tècnica, tècnic superior, 
grup A1, vacants en la plantilla de personal funcionari, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 
corresponent a l’any 2005, d’acord amb les BASES que com ANNEX I formen part de la 
present Resolució. 
 
Segon.- Convocar les proves selectives per a la cobertura d’una d’operari serveis múltiples, 
grup E, vacants en la plantilla de personal funcionari, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 
corresponent a l’any 2005, d’acord amb les BASES que com ANNEX I formen part de la 
present Resolució. 
 
Tercer.- Convocar les proves selectives per a la cobertura d’una plaça de Tècnic de gestió de 
programes, d’escala d’administració general, subescala tècnica, tècnic de grau mig, grup A2, 
vacant en la plantilla de personal funcionari, inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació 
corresponent a l’any 2005, d’acord amb les BASES que com ANNEX II formen part de la 
present Resolució. 
 
Quart.- Publiquis les convocatòries i les bases a que es refereix la present acord al Butlletí 
Oficial de la Província i al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Publiquis al Boletín Oficial del Estado l’anunci de les convocatòries en el qual s’haurà 
de fer constar les dates i números del B.O.P. o D.O.G.C. on s’han publicat les bases i 
convocatòries. 
 
Sisè.- Notifiqui’s la present Resolució, per part de Secretaria, a la Junta de Personal, Comitè 
d’Empresa i Seccions Sindicals.  
 
4. CONVOCATÒRIA I PROCEDIMENT PER L’OBTENCIÓ DELS CARNETS DE LA 

MOBILITAT DEL TRASPORT PÚBLIC INTERURBÀ D’1 ZONA 
 
Atès que un dels serveis més demandats per aquest col·lectiu és la reducció dels preus dels 
títols de transport urbà. 
 
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 d’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 2009 que es presentaran a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC) així 
com tota la documentació requerida. 
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Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per un import global de 66.000 euros, destinada al 
finançament de es targetes de transport objecte de lliurament en concepte de subvenció. 
 
5. 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 21 de novembre de 2008, 
en la que es va aprovar 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. 
 
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 11 
carnet de mobilitat, regulada mitjançant ordenança fiscal número 6 vigent, per un import total de  
210,00 €, que corresponen al carnets emesos del número 92 fins el número 112. 
 
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea d’Acció Social i Ciutadana. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l'Alcalde declara la sessió 
acabada quan són les dotze hores i deu minuts. 
 
Vist i plau 
L’alcalde           
          La secretària 
 
 


