
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 31/2015
(expte. 2324/2015)

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 30 D'OCTUBRE

Badia del Vallès, 30 d’octubre de 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l’alcaldessa Eva Menor 
Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón
Montserrat Jiménez Molina
Josep Martínez Valencia
Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per la secretària municipal, Carme Coll  Gaudens,  que 
dóna fe de l’acte.

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern 
Local,  atès  que  es  compleix  l’assistència  mínima  d’un  terç  del  nombre  legal  de 
membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en el següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior
2. Aprovació despesa ampliació obres pavimentació aparcament Mediterrània, 

9-21 (exp. 1753/2015)
3. Aprovació de documents comptables (exp.2328/2015)
4. Resolució al·legacions i ordenació actes impuls i tramitació contracte concessió 

administrativa LCM 147 (exp. 1868/2015)
5. Nomenament interí per projecte @ppor (exp. 1166/2014)
6. Nomenament interí tècnica gestió programes pel projecte de botiga social (exp. 

1757/2015)
7. Justificació subvenció rehabilitació instal·lacions esportives (exp. 694/2014)
8. Justificació subvenció obres pavimentació aparcament Mediterrània (exp. 

479/2014)
9. Reconeixement condició indefinit no fix Sr. Julián Ruiz Tudela (exp. 2335/2015)
10. Temes d’urgència

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 
23 d'octubre de 2015.
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2.  APROVACIÓ  DESPESA  AMPLIACIÓ  OBRES  PAVIMENTACIÓ  APARCAMENT 
MEDITERRÀNIA, 9-21 

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1753/2015,  relatiu  a  l'ampliació  de  les  obres  de  pavimentació 
aparcament Mediterrani 9-21 de Badia del Vallès dins del Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 4 de setembre de 
2015, va adjudicar a l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT SL, el  contracte d’obres de 
pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 per procediment negociat 
sense publicitat, aprovada per Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015 per un 
import de 78.232,71 euros i 16.428,87 euros d'IVA .

2. S'han dut a terme les obres abans descrites i durant l'execució de les mateixes, s'ha 
ampliat la xarxa de canalització de les aigües, s'ha suprimit el pas de vianants i ampliat 
la seguretat amb postes de fusta i instal·lat un hidrant.

III. Fonaments de dret
1er.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  resolució 
d'alcaldia 529, de 24 de juliol de 2015.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Aprovar el document comptable en fase AD per un import de 24.953,37 euros, 
amb càrrec a la partida 1404153161905 del pressupost vigent, per l'ampliació de les 
obres de pavimentació de l'aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21 consistents en 
la  canalització  de  xarxa  d'aigües,  supressió  del  pas de vianants i  ampliació  de la 
seguretat amb postes de fusta i instal·lació d'un hidrant.

Segon. Notificar el present acord al interessat.
 

3.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2328/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 27 d’octubre de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització 
provisional  dels  documents comptables,  tramesos pels  diferents serveis  municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

184 i  185 del  RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text  refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.
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 reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import  
total de 8.988,37 €, segons es detalla a la relació núm. 32/2015, adjunta.

Segon.  Aprovar  l’autorització,  compromís  de  despeses  i  el  reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 116.835,64 €, segons es detalla a 
la relació núm. 146/2015, adjunta.

4.  RESOLUCIÓ  AL·LEGACIONS  I  ORDENACIÓ  ACTES  IMPULS  I  TRAMITACIÓ 
CONTRACTE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA LCM 147

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1868/2015,  relatiu  a  la  resolució  del  contracte  concessió 
administrativa LCM 147.

II. Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 2 d'octubre de 2015 es va «Incoar expedient 
de resolució del  contracte d’explotació comercial  del  local  número 147,  adossat  al 
Centre Cívic, en règim de concessió administrativa de domini públic,  que l' Ajuntament 
de Badia del Vallès té subscrit amb SHIVA VALLÈS GROUP, S.L. NIF 65397309, en 
base a l’ incompliment contractual del concessionari, per falta de pagament del cànon 
concessional  així  com  els  impostos  municipals,  essent  el  deute  acumulat  a  data 
vint-i-dos de setembre de dos mil quinze, de 71.136,75 euros en concepte de cànon i 
8.214.23 euros en concepte  de taxes i  impostos municipals.».Aquest  acord  també 
disposava un termini d'audiència de deu dies al concessionari per tal de poder al·legar 
i  presentar  els  documents  i  justificacions,  en  la  seva  defensa  dels  seus  drets  i  
interessos.

2.  Notificat  l'acord  en  data  de  5  d'octubre  de  2015,  el  representant  de  l'empresa 
concessionària va presentar escrit  d'al·legacions en data 13 d'octubre de 2015. En 
aquest  escrit  es diu,  entre  d'altres coses,  que els  fets  que motiven l'expedient  de 
resolució són substancialment certs i que no són atribuïbles a mala fe de la societat  
que  representa,  que  va  presentar  de  proposta  de  pagament,  mitjançant  de  nou 
aplaçament  del  deute  de  data  3/09/2015  (mitjançant  escrit  registrat  en  data 
01/10/2015), i per això es sol·licita que es doni per conclòs l'expedient de resolució, 
mitjançant l'aprovació de la proposta esmentada de nou fraccionament.

3.  En  data  20  d'octubre  de  2015,  des  de  la  intervenció  municipal  s'aporta 
documentació relativa al deute de tributs locals impagats, entre d'altra, la resolució de 
la  Gerència  de  l'ORGT,  de  data  24/09/2015,  de  fraccionament  dels  tributs  locals 
impagats durant el període de 2011 a 2014.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 29 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques i els titulars de drets de concessió que tenen al seu càrrec 
béns i  drets demanials resten obligats a vetllar per a la seva custòdia i  defensa, i 
l'article 42 de la mateixa estableix que l'òrgan competent per a resoldre pot d'acord 
amb allò previst a l'article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions púbiques i del procediment administratiu comú.

2n. Segons l'article 100 de la Llei  Llei 33/2003, de 3 de novembre, es causa d'extinció 
de la concessió o autorització demanial, «la falta de pagament del cànon o qualsevol  
altre incompliment greu de les obligacions» (lletra f) o «qualsevol altre de les causes 
previstes en les condicions generals o particulars que ho regeixen» (lletra i), com les 
recollides a la part expositiva de l'acord de Junta de Govern de data 2 d'octubre passat 
que incoava aquest expedient per a la revocació o resolució de la concessió, que aquí 
es dona per reproduïda.

3r. D’acord amb allò previst a l'article 72, 77, 78 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  púbiques  i  del  procediment 
administratiu comú. 

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel decret d'alcaldia 
468/2015, de 25 de juny

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Tenir  per  incorporades  a  l'expedient  les  al·legacions  de  l'interessat 
interposades en dates 1 i 13 d'octubre de 2015 i resoldre que no és procedent la seva 
petició  de  terminació  del  procediment,  atès  que  el  contingut  de  la  proposta  de 
fraccionament presentada: a) Excedeix del marc de les mesures de dinamització del 
comerç local a Badia del Vallès disposades per acords del Ple municipal i la Junta de 
Govern  Local  de  dates  12  de  desembre  de  2012  i  28  de  gener  de  2013, 
respectivament; b) no fonamenta cap mesura, ni estableix terminis o pla d'abonament 
viable; c) no aporta garanties, avals o drets que assegurin el compliment futur; i d) no 
pot donar lloc a la terminació del procediment, d'acord amb la naturalesa de qüestió 
incidental  de  la  petició  i  les  formes  legals  establertes  per  a  la  terminació  dels 
procediments administratius -inclosa la convencional-, que disposen els articles 77 i 87 
i  següents  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i procediment administratiu comú.

Segon. Ordenar els següents actes d'impuls i tramitació:

a) Tenir per incorporada i reproduïda a l'expedient la documentació de l'ORGT 
relativa al deute de tributs locals, expressada a l'antecedent tercer.

b) Ordenar als serveis tècnics municipals l'emissió, en el termini màxim de 10 
dies hàbils, d'informe tècnic i de taxació pericial actualitzada de la concessió 
administrativa  incloses  les  obres  i  instal·lacions  realitzades,  els  béns 
incorporats  per  accessió  que  no  poden  separar-se  sense  deteriorament  o 
detriment del  valor del  demani  públic,  l'amortització produïda i  altres factors 
tècnics que determinin l'apreuament del bé i instal·lacions de la concessió i les 
garanties per al demani públic i pel concessionari.
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c)  Ordenar  el  concessionari  que,  durant  la  tramitació  d'aquest  expedient, 
comuniqui prèviament l'Ajuntament qualsevol acte de disposició sobre els béns 
i  instal·lacions,  tot  això  d'acord  amb el  deure  de  custòdia  i  defensa  que  a 
l'administració i concessionaris els son imposats per l'article 29 i concordants 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

Tercer. Notificar el present acord als serveis tècnics i el concessionari tot indicant-li que 
aquest  acord és un acte de tràmit,  no  definitiu  en via administrativa i  per tant  no  
susceptible de recurs, sense perjudici de què pugui exercitar el que estimeu procedent, 
de conformitat amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

5. NOMENAMENT INTERÍ PER PROJECTE @ppor

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1166/2014, relatiu a @ppor

II. Relació de Fets
1. L’àrea d´acompanyament a les persones, proposà en data 09 de setembre de 2015, 
el nomenament interí d’un/a tècnic/a de gestió de programes a fi de portar a terme la 
coordinació,  el  seguiment  i  les  memòries  del  projecte  “@ppor CONSTRUIRE  UN 
PARCOURS  D´ORIENTATION  À  TRAVERS  LA  VALORISATION  DE  L
´APPRENTISSAGE EN S´APPUYANT SUR LA FILIÈRE DU NUMERIQUE” (Viatge a 
través de construir l'orientació a la recuperació de l´aprenentatge basat en la indústria 
digital)  amb l´objectiu  de la  millora  de les  accions d´orientació  en joves en risc  d
´abandonament  escolar  prematur,  a  través d´una subvenció atorgada per l´agència 
francesa  gestora  del  programa  Erasmus  +,  i  liderat  pel  Conseil  général  de  la 
Siene-Saint Denis.

2.  Que  el  passat  dia  29  de  setembre,  es  va  procedir  a  realitzar  el  procés  per  a 
seleccionar  una  persona  per  poder  cobrir  aquesta  vacant,  entre  els  candidats 
disponibles  proposats  pel  Servei  Municipal  d´Ocupació,  la  borsa  del  col.legi  de 
pedagogs i del col.legi de psicolegs.

3.  Que a  l´acta  de  la  selecció  consta  com a  primera  candidata  la  senyora  Marta 
Ballester  Frago,  que  manifesta  la  seva  disponibilitat  per  a  portar  a  terme  aquest 
projecte. (Consten a l´expedient tota la documental referida).

III. Fonaments de dret
1r.  Que de la normativa d´aplicació, art.10.1 de l’estatut Bàsic de l´Empleat Públic, 
aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, art. 124 i 125.2 de la refosa en un text únic  
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, arts 55, 94 i  97 del 
Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, art. 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual 
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  es 
necessari detenir-se en que la figura legal de l'interí per programa parteix de l'article 
10.1.c) i  6 de la Llei  7/2007, de 12 d'abril,  que aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic (en endavant EBEP), en la redacció introduïda per la Llei 15/2014, de 16 de 
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setembre,  de  Racionalització  del  Sector  Públic  i  d'altres  mesures  de  reforma 
administrativa (BOE núm. 226 de 17 de setembre), 

2n.Vist l’art. 124 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, arts. 55 , 94 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  del  Personal  al  servei  de  les  Entitats  Locals,  i  altres 
disposicions aplicables,

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia 
468/2015 de 25 de juny. 
 
Per tot això, s'acorda:

Primer. Nomenar funcionària interna per programa, a la senyora Marta Ballester Frago, 
amb efectes  del  dia  02  de  novembre de 2015  i  fins el  13  d´agost  de  2016,  amb 
funcions de tècnica de gestió de programes a fi de portar a terme la coordinació, el  
seguiment  i  les  memòries  del  projecte,  “@ppor  CONSTRUIRE UN PARCOURS D
´ORIENTATION  À  TRAVERS  LA VALORISATION  DE  L´APPRENTISSAGE  EN  S
´APPUYANT  SUR  LA  FILIÈRE  DU  NUMERIQUE”  (Viatge  a  través  de  construir 
l'orientació  a  la  recuperació  de  l´aprenentatge  basat  en  la  indústria  digital)  amb  l
´objectiu de la millora de les accions d´orientació en joves en risc d´abandonament 
escolar prematur, aquest nomenament es mantindrà, durant el període previst per a la 
seva  execució,  o  bé  per  raons  de  servei  i/o  pressupostàries  s´hagi  de  produir  el 
cessament. 

Segon. La jornada de treball serà de 25 hores setmanals, amb una retribució bruta de 
1098,63 euros mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al 
qual s’incorpora l’interí.

Tercer. El cost d’aquest nomenament fins el 13 d´agost de 2016, és de 7011,21 euros 
amb  càrrec  a  la  partida  1003.3201.12001,  de  2886,32  euros  a  la  partida 
1003.3201.12100,  de 2150,78 euros a la  partida 1003.3201.12101,  de 325,00 a la 
partida  1003.3201.15000  i  de  3698,83  euros  a  la  partida  1003.3201.16000,  del 
pressupost municipal  vigent,  tot  plegat diferit  a les nòmines corresponents de l’any 
2015 i 2016. 

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a l’àrea corresponent, al 
comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

6.  NOMENAMENT INTERÍ  TÈCNICA GESTIÓ PROGRAMES PEL PROJECTE DE 
BOTIGA SOCIAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1757/2015, relatiu a DONATIU OBRA SOCIAL LA CAIXA

II. Relació de Fets
1. L’àrea d´acompanyament a les persones, proposà en data 14 d´octubre de 2015, el 
nomenament interí d’un/a tècnic/a de gestió de programes a fi de portar a terme la 
coordinació, el seguiment i la posada en marxa de la Botiga Solidaria Badia del Vallès, 
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats bàsiques, a nivell alimentari, de les 
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famílies de Badia  del  Vallès més afectades per  la  crisi  econòmica,  a través de la 
creació d’una botiga social  per la distribució d’aliments solidaris.  Aquest recurs ens 
permetrà millorar la coordinació general del circuit de recollida i repartiment d’aliments 
a  nivell  municipal,  des  de  la  col·laboració  entre  Serveis  Socials  Bàsics,  el  Pla 
Comunitari i les entitats del municipi, a través de la gestió conjunta i centralitzada en 
un únic interlocutor,  projecte subvencionat per CaixaBank, a través de la Fundació 
Obra Social La Caixa. 

2n. Des de l´àrea es proposa que la persona que porti a terme aquest projecte sigui la 
senyora Marta Rio Llobregat, persona que va encetar aquest projecte a través d´un pla 
d´ocupació com a dinamitzadora de projectes anti  crisi,  durant  el  període comprés 
entre el 20 d´octubre de 2014 i el 19 de juliol de 2015, atès que es va fer procés de 
selecció del que s´adjunta acta de data 10 d´octubre de 2014 (expedient relacionat 
núm. 832/2014).

III. Fonaments de dret
1r.  Que de la normativa d´aplicació, art.10.1 de l’estatut Bàsic de l´Empleat Públic, 
aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, art. 124 i 125.2 de la refosa en un text únic  
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, arts 55, 94 i  97 del 
Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, art. 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual 
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  es 
necessari detenir-se en que la figura legal de l'interí per programa parteix de l'article 
10.1.c) i  6 de la Llei  7/2007, de 12 d'abril,  que aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic (en endavant EBEP), en la redacció introduïda per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre,  de  Racionalització  del  Sector  Públic  i  d'altres  mesures  de  reforma 
administrativa (BOE núm. 226 de 17 de setembre), 

2n.Vist l’art. 124 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, arts. 55 , 94 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual  s’aprova  el  Reglament  del  Personal  al  servei  de  les  Entitats  Locals,  i  altres 
disposicions aplicables,

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia 
468/2015 de 25 de juny. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Nomenar funcionària interina per programa, a la senyora Marta Rio Llobregat, 
amb efectes del dia 02 de novembre de 2015 i fins l´1 de maig de 2016, amb funcions 
de tècnica de gestió de programes a fi de portar a terme la coordinació, el seguiment i 
la posada en marxa de la Botiga Solidaria Badia del Vallès, amb la finalitat de donar 
resposta a les necessitats bàsiques, a nivell alimentari, de les famílies de Badia del 
Vallès més afectades per la crisi econòmica, a través de la creació d’una botiga social 
per  la  distribució  d’aliments  solidaris.  Aquest  recurs  ens  permetrà  millorar  la 
coordinació general del circuit de recollida i repartiment d’aliments a nivell municipal, 
des de la col·laboració entre Serveis Socials Bàsics, el Pla Comunitari i les entitats del 
municipi, a través de la gestió conjunta i centralitzada en un únic interlocutor, projecte 
subvencionat per CaixaBank, a través de la Fundació Obra Social La Caixa. 
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Segon. La jornada de treball serà de 25 hores setmanals, amb una retribució bruta de 
1098,63 euros mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al 
qual s’incorpora l’interí.

Tercer. El cost d’aquest nomenament fins l´1 de maig de 2016, és de 4794,66 euros 
amb  càrrec  a  la  partida  0803.2311.12001,  de  1973,61  euros  a  la  partida 
0803.2311.12100, de 1452,92 euros a la partida 0803.2311.12101, i de 2489,83 euros 
a la partida 1003.3201.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les 
nòmines corresponents de l’any 2015 i 2016. 

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a l’àrea corresponent, al 
comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

7. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  694/2014,  relatiu  al  Programa  complementari  de  suport  a 
l'economia  productiva  local  2014,  en  el  marc  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals 
2012-2015 per l'actuació - Rehabilitació instal·lacions esportives municipals.

II. Relació de Fets
1.  S'ha  procedit  en  data  14  d'octubre  de  2014  per  Junta  de Governs  local  es  va 
acceptar  la  subvenció  dins  del  programa  complementari  de  suport  a  la  economia 
productiva local 2014, la actuació de rehabilitació d'instal·lacions esportives municipals 
per un valor de 29.441,25€ (14/X/110224)

2. En data 16 d'octubre de 2015 es va aprovar per Junta de Govern Local l'adjudicació 
de les obres de pavimentació del entorn de la piscina a Desmontes i Construcciones 
Romero S.A. per un import de 29,441,25 euros.

3. S'han executat les obres de pavimentació de l'entorn de la piscina, actuació inclosa 
en la Rehabilitació d'instal·lacions esportives municipals.

III. Fonaments de dret
1t.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  resolució 
d'alcaldia 468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per Diputació de Barcelona en el marc del Pla 
xarxa  de  Govern  Local  del  2012/2015  per  les  obres  de  rehabilitació  de  les 
instal·lacions esportives municipals per un valor de 29.441,25€

Segon. Notificar el present acord a Diputació de Barcelona

8.  JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ  OBRES  PAVIMENTACIÓ  APARCAMENT 
MEDITERRÀNIA

I. Identificació de l’expedient
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Expedient  número  479/2014,  relatiu  al  Programa  complementari  de  suport  a  les 
inversions financerament sostenibles i la prestació adequada de serveis públics locals, 
en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 per l'actuació - Pavimentació 
aparcament a l'Avinguda Mediterrani de Badia del Vallès -. 

II. Relació de Fets
1. S'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, dins del Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012/2015 una subvenció 
per a la línia de inversions.

2.  Resolució  de  concessió  definitiu  del  Programa  complementari  de  suport  a  les 
inversions financera sostenible i a la prestació adequada de serveis públics en el marc 
del Ple de xarxa de Governs Locals 2012-2015, de Junta Govern Local de data 9 
d'octubre  de  2014  va  aprovar  els  ajuts  per  a  la  línia  de  suport  a  les  inversions 
financerament sostenibles, per a la actuació de pavimentació aparcament a l'avinguda 
Mediterrània per un import de 129.248,40€. Expedient 14/X/111540.

3. En Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015 s'adjudica l'excussió de les 
obres  a  l'empresa  Artea  Meadiambient,  SL  de  les  obres  de  pavimentació  del 
aparcament de l'avinguda Mediterrani 9-21.

4. S'han executat les obres de pavimentació del aparcament de l'avinguda Mediterrani.

III. Fonaments de dret
1t.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  resolució 
d'alcaldia 468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per Diputació de Barcelona en el marc del Pla 
xarxa  de  Govern  Local  del  2012/2015  per  les  obres  de  pavimentació  aparcament 
mediterrani per un valor de 119.614,95€

Segon. Notificar el present acord a Diputació de Barcelona.

9. RECONEIXEMENT CONDICIÓ INDEFINIT NO FIX SR. JULIÁN RUIZ TUDELA

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2335/2015, relatiu a la continuitat oficial primera de jardineria
 
II. Relació de Fets
1. Que mitjançant informe de l´àrea de territori, emès per la coordinadora de l´àrea, 
senyora Marta Vicens, pel qual es sol.licita la continuïtat del treballador Julián Ruiz 
Tudela, oficial de primera de jardineria, atès que a 30 d´octubre finalitza el contracte de 
relleu  subcrit  en  data  23  de  maig  de  2012,  per  substitució  de  la  jubilació  parcial 
atorgada a la treballadora senyora Hermenegilda Pérez Simarro, que a la referida data 
pasa a jubilació completa, per arribar a l´edat corresponent.

2. En data de 28 d´ octubre de 2015, s´ha emés informe corresponent.
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III. Fonaments de dret
1r.  Segons s´estableix a l’article 11, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,  de l’estatut de 
l’empleat Públic. Personal laboral.

2n. D´acord amb l’article 15.1 a) i b) del  Reial Decret Legislatiu 1 / 1995, de 24 de 
març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l'Estatut  dels  Treballadors,  de 
conformitat amb la redacció donada pel Reial Decret Llei 10/2010, de 16 de juny, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. 

3r. Segons l’article 2.2 del R.D.2104/1984, de 02 de novembre,  pel qual es regulen 
diversos contractes de treball  de durada determinada i  el  contracte de treballadors 
fixos discontinus.

4.-  D´acord  amb l’article  primer.  set  del  Reial  decret  llei  5  /  2001,  de 2  març,  de 
mesures urgents de reforma del Mercat de Treball per a d’increment de l'ocupació i la 
millora de la seva qualitat. 

5è. En virtud del previst als articles 88 i següents i els 124 i125 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals.

6è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret  d
´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Reconèixer al treballador senyor Julián Ruiz Tudela la condició d’indefinit no fix 
a temps complert, amb efectes del 31 d´octubre de 2015 i fins a la cobertura definitiva 
del lloc de treball mitjançant el procediment de concurs - oposició o concurs segons 
s’escaigui, o la determinació de la relació de llocs de treball i plantilla orgànica que l
´Ajuntament realitzi d´acord amb la seva postestad autoorganitzativa.

Segon. Notificar la present Resolució, a l´interessat, el comitè d’empresa, la junta de 
personal i les seccions sindicals.

10. APROVACIÓ DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2340/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 29 d’octubre de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització 
provisional  dels  documents comptables,  tramesos pels  diferents serveis  municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

184 i  185 del  RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el  Text  refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.
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 reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret 
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s’acorda: 

Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, 
fases O i ADO, per un import total de 139.925,83 €, segons es detalla a la relació núm. 
152/2015, adjunta.

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l’alcaldessa, Eva 
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les catorze hores, del qual, com a secretària 
municipal, en dono fe.
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