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JUNTA DE GOVERN LOCAL 2/2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 22 DE GENER DE 2010 
 
Badia del Vallès, 22 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 15 de gener 
de 2010. 
 
2. APROVACIÓ DE LES BASES DE LES VACANTS EXISTENT A 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. 
 
Vist que la Junta de Govern Local va aprovar, en data 17 de gener de 2009, les Bases 
vacants de la plantilla de personal funcionari. 
 
Vist que en aquestes bases s’han detectat errades en el temari que cal esmenar per 
procedir a la seva publicació  i posterior convocatòria. 
 
Vist el que disposen els articles 21.1.g) i s) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local.  
 
Vist el que estableix l’apartat primer f) del Decret d’Alcaldia núm. 752/07, de 26 de muny 
de 2007, sobre les delegacions d’atribució d’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a d’administració 
general, escala d’administració general, sub-escala tècnica, tècnic superior grup A-1, que, 
com a annex 1, forma part de la present resolució.   
 
Segon. Aprovar les bases per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de gestió de 
programes, escala d’administració general, sub-escala tècnica, tècnic grau mig grup A-2, 
que, com a annex 2, forma part de la present resolució. 
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Tercer. Aprovar les bases per a la cobertura d’una plaça d’operari polivalent per a tasques 
múltiples de serveis municipals de manteniment, que, com a annex 3, forma part de la 
present resolució. 
 
Quart. Publicar les bases a què es refereix el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Notificar el present acord, per part de Secretaria, a la Junta de Personal, Comitè 
d’Empresa i Seccions Sindicals.  
 
3. APROVACIÓ REALITZACIÓ PROJECTES D’INVERSIÓ FINANÇADES AMB CÀRREC AL 

FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 12.3 c) del Reial Decret Llei 13/2009 de 26 
d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en 
relació al finançament de projectes d’inversió 
 
S’acorda: 

 
Primer. Aprovar la realització dels projectes d’inversió  que es relacionen en el quadre 
annex al present acord, pet tal de sol·licitar el finançament dels mateixos amb càrrec al 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, d’acord amb el Reial Decret lei 
13/2009 de 26 d’octubre pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat 
Local 
 
4. APROVACIÓ PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS FINANÇAMENT ACTUACIONS D’INTERÈS 

SOCIAL AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL 

 
Atès que el Consell de Ministres va aprovar el passat 23 d’octubre de 2009 el Reial Decret 
que regula el Fons estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, dotat amb 5.000 milions 
d’euros (BOE 259, de 27 d’octubre) 
  
Atès que el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el fons Estatal per 
l’Ocupació i la Sostenibilitat, estableix que al municipi de Badia del Vallès li correspon un 
import màxim de 1.495.017 €, dels quals es poden destinar un 20% de la despesa corrent 
a programes de caràcter social 
 
Atesa la situació de crisi econòmica actual que ha fet necessari l’increment d’algunes  
partides pressupostàries del Servei de Benestar Social de l’ajuntament per l’exercici 2010 
per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania 
 
Atès l’informe i les memòries tècniques que s’adjunten a aquest expedient 
 
ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 el 
finançament de l’actuació: “Administració General de serveis socials. Despeses de 
professionals” per import de 128.315,09 Euros , que compren la despesa del cost total de: 
 
* Dues Diplomades en Treball Social de l’equip bàsic de serveis socials, per import de 
seixanta-sis mil cent-vuit euros amb trenta-sis cèntims (66.108’36 €) vinculada a les 
següents partides: 
 
- 0603.2301.12000 - Atenció Primària - Retrib. bàsiques funcionaris.........27.596,52 € 
- 0603.2301.12100 - Atenció Primària - Retrib. Compl. Funcionaris ......... 20.306,62 € 
- 0603.2301.15000 - Atenció Primària – Productivitat ..............................2.141,04 € 
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- 0603.2301.16000 - Atenció Primària - Quotes socials ......................... 16.064,18 € 
 
*  Coordinació de l’equip de serveis socials (tècnica de benestar social), per import de 
trenta-set mil cinc-cents quaranta-quatre euros i quaranta-cinc cèntims (37.544’45 €) 
vinculada a les següents partides:  
 
0603.2301.12000  Atenció Primària - Retrib. bàsiques funcion. 13.798’26 
0603.2301.12100 Atenció Primària - Retrib. complem. funcio 10.153’31 
0603.2301.15000 Atenció Primària – Productivitat 4.469’67 
0603.2301.16000 Atenció Primària - Quotes socials 9.123’22 
         
* contractació d’una administrativa per import de vint-i-quatre  mil sis-cents-
seixanta-dos euros i vint-i-vuit cèntims (24.662’28 €) vinculada a les següents 
partides: 
 
2005.9204.12000  9.428’78 
2005.9204.12100  9.440’60 
2005.9204.16000  5.792’90 
 
 
Segon.- Sol·licitar al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 el 
finançament de la actuació “Programa d’Ajuts d’Urgència Social” per import de quaranta-
nou mil cinc-cents dos euros (49.502 €) vinculats a la partida 0803.2301.48000 

 
Tercer.- Sol.licitar al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 el 
finançament de la actuació “Projecte de suport a Famílies Monoparentals” per import de 
vint-i-dos mil cent vuitanta-tres euros (22.183 €) vinculats a la partida  pressupostària 
0803.2314.22699. 
 
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,  
 
 


