
JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 3 DE JULIOL DE 2009  
 
Badia del Vallès, 3 de juliol de 2009 
 
La Junta de Govern Local, quan són 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 
Montserrat Carbonell Rosell 
David Sanuy Sales 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica 
 
Excusa la seva assistència la Regidora Raquel Gracia Peral. 
 
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 26 de juny de 
2009. 
 
2. APROVACIÓ 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  
1.647,63 €, de la relació núm. 48/2009. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 85.511,70 €,  de la relació núm. 81/2009. 
 
3. COMISSIÓ DE SERVEIS SRA. CARME COLOMER BESGA 
 
En data 25 de juliol de 2009 es rep comunicació del Cap de l’Oficina d’Administració de 
Recursos Humans de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona 
sol·licitant una nova adscripció en comissió de serveis de la funcionària d’aquest Ajuntament, 
Sra. Carmen Colomer Besga, per a prestar serveis mantenint els mateixos extrems establerts 
en l’anterior comissió que finalitzà el 15 de juliol de 2009, a partir del 16 de juliol de 2009 i per 
un període de dos anys, derivant-se les despeses econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de 
la Diputació de Barcelona. 
 



Vist el que estableix l’art. 85.1 del Decret Legislatiu 1/97, 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. 
 
Vist el que estableix el Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 
de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, sobre normes 
complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, en relació 
amb els arts. 297 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 21 de la Llei 30/84, de 2 
d’agost, de mitjans per a la reforma de la funció pública. 
 
Vist el que estableix els arts. 184 al 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Vist el que estableix l’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local en relació amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
Vist el que disposa l’art. 1.g) del Decret núm. 568/09 de delegació d’atribucions. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Acceptar l’adscripció en comissió de serveis de la funcionària de carrera d’aquesta 
corporació, de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica, categoria tècnic superior, 
Sra. Carmen Colomer Besga, per a prestar serveis en la Diputació de Barcelona, amb efectes 
des del dia 16 de juliol de 2009 i per un període de dos anys, derivant-se les despeses 
econòmiques d’aquesta comissió a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- La Sra. Carmen Colomer Besga, des de l’1 de juliol de 2003, venia ocupant el lloc de 
treball de Tècnica Coordinadora de Serveis a la Persona, Grup A, CD 26 i codi de lloc 300203, 
pel que la concessió de la comissió de serveis suposa la reserva del lloc de treball descrit, al 
que deurà tornar la funcionària transcorregut el termini de la comissió de serveis. 
 
Tercer.- El temps de serveis prestats en comissió de serveis ha de ser tingut en compte a 
l’efecte de consolidació del grau personal corresponent al nivell del lloc que es venia exercint 
fins aleshores. 
 
Quart.- Notificar aquesta Resolució, per part de Secretària, a l’interessada (C/ Rivero núm. 71, 
2n 3a – 08032 Barcelona), a l‘Oficina d’Administració de  Recursos Humans de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona (C/ Minerva, 4 - 08006 Barcelona), a 
la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 
 
4. APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 2009/036 
 
Atesa la sol·licitud presentada per Adigsa  , amb data d'entrada 14/05/2009, en la qual demana 
llicència d'obres per dur a terme Balscons i terr. F.12  B, Bética,1, situat a C. Bética, 1, de Badia 
del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a Adigsa  , per a la realització de les obres que sol·licita, 
expedient núm. 2009/036, consistents en Balscons i terr. F.12  B, Bética,1  situat a C. Bética, 1, 
de Badia del Vallès. 
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 2.028,52 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 6.085,55 euros. 



Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 3er a 
8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
 
Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les 
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva; així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquesta acord a l’interessat/da. 
 
5. APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 2009/041 
 
Atesa la sol·licitud presentada per ADIGSA  , amb data d'entrada 14/05/2009, en la qual 
demana llicència d'obres per dur a terme Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 12A, situat a Av. Mediterrani, 40, de Badia del Vallès. 
 
Atès  l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics d’urbanisme. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Concedir llicència urbanística a ADIGSA  , per a la realització de les obres que sol·licita, 
expedient núm. 2009/041, consistents en Construcció de balcons, terrasses i instal.lacions. 
Fase 12A  situat a Av. Mediterrani, 40, de Badia del Vallès. 
 
Segon. Aprovar liquidació provisional de la taxa per llicències urbanístiques i obres de domini 
públic, regulades per l’Ordenança Fiscal número 14, per un import de 5.428,32 euros, i l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per l’Ordenança Fiscal número 5, per un 
import de 16.284,95 euros. 
Ambdós imports, s’hauran de liquidar i/o compensar, segons s’especifica en els atorguen 3er a 
8è del conveni signat amb Adigsa el 5 de setembre de 1996.  
 
Tercer. Un cop liquidades les taxes i impostos municipals, l’interessat/da haurà de recollir a les 
oficines de l’Ajuntament la llicència concedida sense la qual no es serà efectiva; així com una 
còpia aprovada del projecte al qual s’hauran d’ajustar les obres a realitzar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a  l’interessat/da.” 
 
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         La secretària, 
 


