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 JUNTA DE GOVERN LOCAL 34/2013 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, 7 d’octubre 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 
Antonio Sabariego Guerrero 
 
Assistits pel secretari accidental, senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica. 
 
 
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 30 de setembre 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 
44.583,16 €, de la relació núm. 66/2013. 
 
Segon. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), per un 
import de 176.521,11 €,  de la relació núm. 79/2013. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures 
de Endesa Energia XXI SLU) per un import de 28.189,45 €,  de la relació núm. 77/2013. 
 
Quart. Aprovar l’autorització, el compromís i l’obligació de depeses (fase O i ADO), (factures de 
Endesa Energia SAU) per un import de 36.357,61 €,  de la relació núm. 78/2013. 
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3. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES 
 
 
Vista la proposta de Serveis Generals segons la qual es detecta la necessitat de realitzar la 
contractació del servei d’assessorament i mediació d’assegurances. 
 
Vist l’informe tècnic sobre el procediment de contractació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del servei d’assessorament i mediació d’assegurances, on es valora les 
ofertes presentades per les següents empreses: 
 
Hoya Muñoz Correduria de Seguros, S.L. 
 
Afis corredoria d’assegurances, S.L. 
 
Alertis Brok Correduria de Seguros,  
 
Vist que l’oferta més avantatjosa es la presentada per l’empresa Afis corredoria 
d’assegurances, S.L. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la contractació per un període inicial de quatre anys, prorrogable d’any en any 
sense que la seva durada pugui excedir 6 anys, a l’empresa Afis Corredoria d’Assegurances, 
S.L., per a la prestació del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances de l’Ajuntament 
a partir de l’1 de gener de 2014, en les condicions que es determinen al Plec de Clàusules 
administratives particulars que regeixen la contractació del Servei d’Assessorament  i Mediació 
d’Assegurances per aquest ajuntament. 
 
Segon. Notificar a les tres empreses participants el present acord. 
 
 
4. APROVACIÓ COMPTE GESTIÓ RECAPTATÒRIA MES AGOST  2013 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
el mes d’agost  2013 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per 
l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès. 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora dels hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 

 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0813 agost, segon annex.  
 
Segon: Aprovar  els documents comptables annexos, segons conveni amb SOREA de data de 
6 de maig de 1996.                          
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5. PREMIS EXCEL·LÈNCIA (2) 
 
 
Vist que el passat 9 de juliol de 2013 es va celebrar un acte de lliurament de premis per 
reconèixer i premiar l’excel·lència en l’etapa de la secundària obligatòria i el batxillerat dels 
centres educatius de Badia del Vallès. 
 
Vist que des de l’Ajuntament de Badia del Vallès vol potenciar l’èxit escolar a la ciutat i reconèixer 
les trajectòries acadèmiques de l’alumnat. 
  

S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar els premis als millors expedients acadèmics a: 
 

- Laura López Montañez (tutor legal: Isabel Cruz López Nif: 05073340T) 
- Andrea López Guzman (tutor legal: Macarena Guzman Llamas Nif: 34753857Y) 

 
Segon.- Aprovar els documents comptables ADO que s’adjunten per un import total de 200,00 
euros (Dos cents euros), per fer front als dos premis concedits als millors expedients 
acadèmics, de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2013 de despeses, segons 
l’ informe tècnic adjunt i de conformitat amb el que disposa l’article 154 d), de la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
 
6. PREMIS EXCEL·LÈNCIA (3) 
 
 
Vist que el passat 9 de juliol de 2013 es va celebrar un acte de lliurament de premis per 
reconèixer i premiar l’excel·lència en l’etapa de la secundària obligatòria i el batxillerat dels 
centres educatius de Badia del Vallès. 
 
Vist que des de l’Ajuntament de Badia del Vallès vol potenciar l’èxit escolar a la ciutat i reconèixer 
les trajectòries acadèmiques de l’alumnat. 
  

 
S’acorda: 
 
Primer.- Adjudicar el premi al millor expedient acadèmic a: 
 

- Daniel López Álamo (tutor legal: Blanca Álamo Plza 16570442T) 
 
Segon.- Aprovar els documents comptables ADO que s’adjunten per un import total de 200,00 
euros (Dos cents euros), per fer front als dos premis concedits als millors expedients 
acadèmics, de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2013 de despeses, segons 
l’ informe tècnic adjunt i de conformitat amb el que disposa l’article 154 d), de la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
 
7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FEC PER L’ORGANITZACIÓ DE 

LES JORNADES ASSOCIATIVES 
 
 
Vist que L’Ajuntament de Badia del Vallès vol col·laborar en l’organització de les Jornades 
Associatives, que organitza la Federació d’Entitats Culturals (FEC), els dies 11, 12 i 13 
d’octubre. 
 



 4 

Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol promoure i promocionar totes aquelles activitats 
que impliquin la participació ciutadana i associativa. 
 
Vist que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol facilitar la promoció d’aquesta visualització 
ciutadana posant a disposició els recursos possibles, enfortint així el sentit de comunitat i el 
teixit associatiu 
 
Vist que a Federació d’Entitats Culturals FEC manifesta el seu compromís de seguir realitzant 
les Jornades Associatives i Culturals durant el mes d’octubre a Badia del Vallès. Un espai on 
les entitats i associacions de Badia del Vallès poden mostrar les activitats que desenvolupen 
durant l’any.  
 
Vist que la Federació d’Entitats Culturals FEC es compromet a organitzar i executar les 
Jornades Associatives i Culturals en diferents espais del municipi.   
 
S’acorda: 
 
Primer - Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i la 
Federació d’Entitats Cultural (FEC) 
 
 
Segon – Aprovar el document ADO adjunt per un total de 2.000 euros a càrrec de la partida: 0703. 
3341. 48104 
 
Tercer – Notificar als interessats l’aprovació d’aquest  Conveni 
 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
 
8. APROVACIÓ CONVENI PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES 

OBRES DE MILLORA HIDRÀULICA DEL TORRENT DELS GORGS AL SEU PAS PER 
SABADELL, BARBERÀ DEL VALLÈS I BADIA DEL VALLÈS 

 
 
Vista la proposta de l’Àrea d’urbanisme i medi ambient, d’acord amb els antecedents i informes 
emesos i fent ús de les competències que, en aquesta matèria, atribueix a aquest òrgan 
municipal el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa 
concordant. 
 
Atesos els acords assolits entre els municipis de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès 
per a la promoció, execució i manteniment de les obres de millora hidràulica del torrent dels 
Gorgs que es reflecteixen en el conveni de col·laboració que s’adjunta. 
 
De conformitat amb el que disposa el 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. La “Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local”, i la “Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”  
                                             
D’acord amb el que preveu l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
S’acorda : 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de Sabadell, 
Barberà del Vallès i Badia del Vallès per a la promoció, execució i manteniment de les obres de 
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millora hidràulica del torrent dels Gorgs al seu pas per Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del 
Vallès, segons document annex.  
 
L’objecte del citat conveni és, per una banda, concretar les accions realitzades fins ara en el 
marc dels convenis anteriors signats pels citats ajuntaments amb aquesta finalitat, juntament 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, l’ACA) però tenint en compte que aquesta 
entitat s’ha desvinculat ara unilateralment d’aquesta actuació, tot i haver-hi participat en el 
procés i manifestat el compromís de mantenir el convingut; i, per l’altra, actualitzar, d’acord amb 
els nous condicionants i fets esdevinguts, les accions necessàries per dur a terme la referida 
actuació assumint els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès aplicar un major esforç 
pressupostari per suplir la desvinculació unilateral de l’ACA, en la part proporcional que els 
correspondria sufragar d’acord amb els convenis subscrits amb anterioritat. 
 
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa per a què pugui signar tots els documents pertinents i 
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents, inclosos els de 
signatura del conveni aprovat i de rectificació i/o esmena del seu contingut com a conseqüència 
de possibles errors materials, si es donés el cas; així com per a l’exercici de les accions 
administratives i judicials escaients en defensa dels drets i interessos municipals un cop s’hagi 
analitzat i valorat jurídicament el grau de responsabilitat que pugui correspondre a l’ACA per 
raó de la seva participació com a part integrant dels convenis per ella mateixa subscrits amb 
anterioritat –dels què unilateralment ara es desvincula–, com en atenció a la possible deixada i 
abandó de funcions i competències legals que li puguin correspondre sobre aquesta matèria, 
segons es posa de manifest en el conveni aprovat a signar. 
 
Tercer. Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària. 
 
Quart. Notificar el contingut d’aquests acords a tots els interessats. 
 
 
9. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT SRA. PILAR MARZÁBAL 

EXPÓSITO 
 
 
Atès la sol·licitud de la senyora Pilar Marzábal Expósito, de data 27 de setembre de 2013 i 
núm. de RGE 2013/9512, en la que exposa que ha estat nomenada interinament com assistent 
social a la secció de Serveis Socials de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb efectes de 
data 12 d’abril de 2013, sol·licitant excedència per incompatibilitat amb efectes de la finalització 
de la llicència per assumptes propis que venia gaudint. 
 
Atesa la resolució d’alcaldia núm. 186/2013, de data 28 de març, en la que s’atorga a la 
treballadora Sra. Pilar Marzábal Expósito llicència per assumptes propis sense retribució amb 
efectes de data 12 d’abril de 2013 i com a màxim 6 mesos. 
 
Vist el que disposen els articles 92 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, l’article 46.2, 5 i 6 de 
l´Estatut dels Treballadors 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 a la senyora Pilar Marzábal Expósito, en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitat amb efectes del 12 d’octubre de 2013. 
 
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. 
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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 la present resolució a l’expedient personal de d’interessada. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la interessada (Cr. Rubí, 37, de 08232 
VILADECAVALLS), al Servei de Benestar Social, al Comitè d’Empresa 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 dotze hores. 
  
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 
 


