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JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/2012 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE MAIG DE 2012 
 
Badia del Vallès, 29 de maig de 2012 
 
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 pel Tinent l’alcaldessa primer 
senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Montserrat Jiménez Molina 
Raquel Gracia Peral 
 
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudens, que certifica. 
 
Excusen la seva assistència l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador i el senyor i 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 21 de maig de 
2012. 
 
 
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  
1.239,88€, de la relació núm. 18/2012. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 43.963,66 €,  de la relació núm. 29/2012. 
 
 
 
 
3. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT SR. MARIANO PÉREZ FRAILE 
 
Atès la sol·licitud del Sr. Mariano Pérez Fraile, de data 23 d’abril de 2012 i núm. de RGE 
2012/2250, en la que sol·licita passar a situació administrativa d’excedència voluntària per 
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incompatibilitat en aquest ajuntament amb efectes d´1 d’abril de 2012,  donat que ha estat 
nomenat funcionari de la categoria facultatiu/va llicenciat/da en dret, de l’escala de suport del 
cos de Mossos d´Esquadra de la Generalitat de Catalunya, amb efectes administratius de la 
resolució IRP/2657/2008, de 26 d’agost, i a més que persisteix el nomenament del Sr. Mariano 
Pérez Fraile, com a cap de l’àrea d’ens locals de l’oficina antifrau de Catalunya. 
 
Vist el que disposen els articles 89 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, l’article 86.1c) del 
Decret Legislatiu 1/1997 en relació amb l’article 10 de la  Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe de la directora de recursos humans. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Declarar al Sr. Mariano Pérez Fraile, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitat amb efectes del dia 1 d’abril de 2012. 
 
Segon.-  La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, abonament de 
retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets passius. 
 
Tercer.- La situació d’incompatibilitat durarà mentre es mantingui la situació d’actiu en l’altra 
administració. Una vegada produït el cessament d’ella, s’haurà de sol·licitar el reingrés al servei 
actiu en el termini d’un mes. De no fer-ho, passarà d’ofici a la situació d’excedència voluntària 
per interès particular. 
 
Quart.-  Incorporar el present acord a l’expedient personal de l’interessat. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l´interessat, al Comitè d’Empresa i a les Seccions 
Sindicals. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
4. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL 

VALLÈS I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. 
 
Vista la proposta de Conveni a signar entre SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
aguas, S.A. i l’ Ajuntament de Badia del Vallès, que s’adjunta. 
 
Atès que SOREA i la Fundació Agbar han posat en marxa el Fons de Solidaritat, que és una 
iniciativa adreçada al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir 
a superar dita situació.  
 
Vist que la finalitat del Conveni és aplicar aquest Fons de Solidaritat que comportarà l’exempció 
del deute pagament del deute corresponent al consum d’aigua, a aquelles unitats familiars que 
estiguin percebent la Renda Mínima d’Inserció (RMI), sempre que la unitat familiar tingui un 
consum inferior als 100 litres per habitant i dia, quantitat que l’Organització Mundial de la Salut 
considera adequada per cobrir les necessitats bàsiques i garantir un desenvolupament vital 
òptim. 
 
De conformitat amb el que disposen els arts 4.1 d) 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en relació als deures de cooperació i assistència activa entre totes les administracions 
públiques; i els arts 10 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local , 
i l’art 150 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 que estableixen la possibilitat que els deures de 
col·laboració i cooperació recíproca entre administracions públiques s’instrumentin a traves de 
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convenis interadministratius, així com els arts 303  a 311 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar i subscriure  el conveni de col·laboració entre  l’Ajuntament de Badia del Vallès 
i SOREA, per tal d’aplicar el Fons de Solidaritat que SOREA i la Fundació AGBAR han posat 
en marxa amb l’objectiu que comporti l’exempció del deute pagament corresponent al consum 
d’aigua, a aquelles unitats familiars que estiguin percebent la Renda Mínima d’Inserció (RMI), 
sempre que la unitat familiar tingui un consum inferior als 100 litres per habitant i dia, quantitat 
que l’Organització Mundial de la Salut considera adequada per cobrir les necessitats bàsiques i 
garantir un desenvolupament vital òptim. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i notificar als  
interessats. 
 
Finalitzada la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió 
acabada quan son les dotze hores i cinc minuts. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’alcaldessa primer, 
 


