
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 33/2015

(expte. 2438)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2015

Badia del Vallès, 13 de novembre de 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:05 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcalde accidental Rafael Moya Camarón.

Hi concorren els regidors següents:

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

Excusa la seva assistència l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.

La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen 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, l'alcalde obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

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 6 de 
novembre de 2015

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2464/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En  data  11  de  novembre  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 
2.386,50 €, segons es detalla a la relació núm. 34/2015, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  8.723,22  €,  segons es detalla a la relació núm. 161/2015, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total  de  3.594,15  €,  segons es detalla a la relació núm. 154/2015,  
adjunta (Factures Gas Natural).

3. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA COMUNITAT LOCAL NÚM. 108

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1963/2015, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 108 
ubicat a l'avinguda Mediterrània, núm. 3.

II. Relació de Fets

1. El Sr. Rafael Paya Baño, amb DNI 37734829V com a president de la comunitat de propietaris 
de l’avinguda Mediterrània, núm. 3, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent a tot l’any 2015.

2.  La  disponibilitat  d'aquest  local  s'ha  recuperat  per  part  de l'ajuntament  per  rescissió  del 
contracte d'arrendament amb l'anterior inquilí en data 1 de juliol de 2013 i a data d’avui encara 
no està llogat tot i que va sortir a concurs en el darrer procés d’adjudicació..

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de  
l’import  sol·licitat  per  part  del  president  de  la  comunitat   de  propietaris  de  l’avinguda 
Mediterrània, núm. 3 i per  import de 108,00€ (cent vuit euros) i corresponents al pagament de 
tot l’any 2015.

III. Fonaments de dret

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la  
Propiedad Horizontal  regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.

2n. 4t.  De conformitat  amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel  Decret  d'Alcaldia 
número 1352/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:
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Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del  
local comercial número 108 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 3, d’import total cent vuit 
euros (108,00€) i corresponents al pagament de tot l’any 2015.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar al president de la comunitat de propietaris de l’avinguda Mediterrània, núm. 3 
Sr. Rafael Paya Baño i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la resolució d’aquest acord.

4.RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I APROVACIÓ CESSIÓ A FAVOR AJUNTAMENT LOCAL 
NÚM. 76

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1834/2015, relatiu a la cessió del local comercial núm. 76 situat al carrer 
Saragossa, núm. 3 a nom de Convergència Democràtica de Catalunya i a favor de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1.  Per  instància  a  l'ajuntament  de Badia del  Vallès  amb número de registre 5627/2015,  la 
senyora Dolores Sala Valero, en representació de Convergència Democràtica de Catalunya, 
comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament del local comercial núm. 76, ubicar 
al carrer Saragossa, núm. 3 i amb efectes de l'u d'agost de 2015.

III. Fonaments de dret

1r. En data 5 d’octubre de 2015 s’emet informe per part dels serveis Tècnics d’urbanisme i que 
s’annexa a aquest expedient.

2n. En data 3 de novembre de 2015 s’emet informe per part d’intervenció on consta que no 
existeixen obligacions ni deutes pendents amb aquest Ajuntament.

3è Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant que s’aprovi 
la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 1 d’agost de 2015, així com el retorn de la 
fiança que en el seu dia es va dipositar a la tresoreria d’aquest Ajuntament i per import de 
240,00€.

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de badia del  
Vallès del  local  comercial  núm. 76,  ubicat  al  carrer  Saragossa, núm. 3, amb efectes de l'u 
d'agost de 2015.

Segon. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial  
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segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 240,00 € (dos-cents quaranta euros). 

Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

5. AUTORITZACIÓ ÚS DE L'AUDITORI 5/11/2015 PSC

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 602/2015, relatiu a Cessió Espais pagament Taxa 2015

II. Relació de Fets

Vista  la  sol·licitud presentada  pel  PSC n.º  7572  del  04 de novembre de 2015,  en la  qual 
demana fer ús de l'Auditori Municipal el dia 05 de novembre de 2015, de 18.00 a 21.00 hores,  
per realitzar una assemblea.

III. Fonaments de dret

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de  
les bases del règim local i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial  
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de l'Auditori Municipal i de la sala d'actes  
del centre Antonio Machado, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentada Llei TRHL.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Autoritzar a PSC, a fer ús de l'Auditori Municipal el dia 05 de novembre.

Segon. D'acord amb l'ordenança general reguladora dels preus públics, PSC haurà d'ingressar 
la quantitat de 105,50€, en concepte de preu públic pel lloguer de la sala d'actes de l'Auditori 
Municipal.

Tercer. PSC, acredita tenir un contracte d'assegurança que contempla el risc de responsabilitat 
civil.

Quart. La present autorització restarà condicionada al compliment previ del punt segon i tercer.

Cinquè. Notificar la present resolució a PSC (Avda. Burgos, n.º 26 de Badia del Vallès).

6. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA COMUNITAT LOCAL NÚM. 98

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 484/2015,  relatiu  a  la  quota de participació del  local  comercial  núm. 98 
ubicat al carrer La Manxa, núm. 15.
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II. Relació de Fets

1. Eko Fincas Administradores de Comunidades de Vecinos , en representació de la comunitat 
de propietaris del  carrer La Manxa, núm. 15, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al primer trimestre de 
2014.

2. Aquest local comercial va ser arrendat per l’Ajuntament de Badia del Vallès en data 12 de 
març de 2014, correspon  al nou arrendatari assumir les quotes de la comunitat a partir de l’1 
d’abril de 2014.

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de  
l’import sol·licitat per part de  Eko Fincas Administradores de Comunidades de Vecinos ,  en 
representació de la comunitat de propietaris del  carrer La Manxa, núm. 15 i per  import de 
24,39€ (vint-i-quatre euros amb trenta-nou cèntims) i  corresponents al  pagament del primer 
trimestre de 2014.

III. Fonaments de dret

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la  
Propiedad Horizontal  regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.

2n. 4t.  De conformitat  amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel  Decret  d'Alcaldia 
número 1352/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per  Eko Fincas Administradores 
de Comunidades de Vecinos , en representació de la comunitat de propietaris del  carrer La 
Manxa, núm. 15 corresponent al local comercial núm. 98, d’import total vint-i-quatre euros amb 
trenta-nou cèntims  (24,39€) i corresponents al primer trimestre de 2014.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar al president de la comunitat de propietaris del carrer La Manxa, núm. 15, a la 
Sra.  Lorena  Gómez  Delgado,  com  actual  arrendatària  del  local  comercial,  a  Eko  Fincas 
Administradores de Comunidades de Vecinos i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la 
resolució d’aquest acord.

7. APROVACIÓ AJUTS URGÈNCIA SOCIAL POBRESA ENERGÈTICA AMB (REMESA 19)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 382/2015, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.
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II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la  
obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en  especial  a  les  persones  que es  troben  en 
situació de vulnerabilitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2015,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al Programa 
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la finalitat de donar una 
resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua 
per motiu de falta de recursos econòmics.

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 D. LEG. 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  i  l’art.  19 i  següents  de les Bases d’execució del  
pressupost.

S'acorda:

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments de les 
persones, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de 1.990,94€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.188,49€

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 543,82€.

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. per import de 59,16€.

Sisè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 1.039,75€.

Setè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL SUR per import de 553,04€.

Vuitè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona.
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8. APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT «BAR DE LA PLAZA MAYOR, S.L» (LOCAL NÚM. 
140)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 52/2015, relatiu al canvi de representant de l'empresa «Bar de la Plaza 
Mayor S.L» local comercial núm.140, situat a Plaça Major, s/n (L-3) de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Vista instància i documentació adjunta, número 7311 de data 26 d’octubre de 2015, 
presentada pel Sr. Xin Wang amb NIE X-4417967-N, i domiciliat al carrer Ferrocarrils Catalans, 
43 3è A de Barcelona (08038)  com a representant únic, de l’empresa Bar de la Plaza Mayor 
S.L, amb NIF B66456112 en la què sol·licita a aquest ajuntament que es modifiqui el 
representant d’aquesta empresa al seu nom i amb la corresponent anotació a l’expedient.
2. A la documentació adjunta s'inclouen les escriptures «de cese y nombramiento de cargos y 
declaración de cambio de socio único de la sociedad Bar de la Plaza Mayor S.L”, d’ on  es 
desprèn el canvi d'administrador de la esmentada empresa «Bar de la Plaza Mayor S.L» del Sr. 
WEIPING CHEN amb NIE X-2704704-L a favor del Sr. XIN WANG amb NIE X-4417967-N.

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb la resolució de l'alcaldia número 468, de 25 de juny de 2015, la qual 
delega a la Junta de Govern Local els canvis de titularitat i representació.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el canvi de representant de la empresa Bar de la Plaza  Mayor S.L, situat a 
Plaça Major, s/n (L-3)Local 140, a favor del Sr. XIN WANG amb número de NIE X-4417967-N, i 
domiciliat al carrer Ferrocarrils Catalans, 43 3è A de Barcelona (08038) 

Segon. Requerir a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el corresponent  
annex al contracte en quant a la modificació del representat únic de l’empresa “Bar de la Plaza  
Mayor S.L”, així com al pagament de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 6 , article 6,  
apartat 6 en concepte de tramitació d’expedient.

Tercer. Notificar el present acord a les parts interessades, a l'àrea d'economia, i a l'ORGT, als 
efectes pertinents.

9.  MODIFICACIÓ  RESOLUCIÓ  455/2015  I  LIQUIDACIÓ  TAXA SERVEIS  D'INTERVENCIÓ 
INTEGRAL (SRA. ABIGAIL GALÁN CAMARERO)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1102/2014, relatiu a la comunicació prèvia activitat comercial Abigail Galan

II. Relació de Fets

1.-Atès el decret 455 de data 18 de juny de 2015 on se dona validesa a la comunicació d’inici  
d’activitat  de comerç minorista de productes de dietètica i  herboristeria a càrrec de la Sra.  
Abigail Galan Camarero. 
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2.-  Vist  que en data  29 de setembre de 2015 i  registre d’entrada núm. 6583,  la titular  de 
l’activitat  presenta una instància ,  indicant  que la seva activitat  només es venen productes 
naturals d’herboristeria, no venent cap principi actiu equiparable a allò que es pugui comprar a 
una farmàcia o parafarmacia, adjuntant escrit del seu gestor, justificant l’epígraf a on es troba 
l’activitat donada d’alta a l’IAE. 

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord amb les  ordenances  fiscals  de l’Ajuntament  vigents  al  moment  de la  resolució 
d’aquest expedient.

2n. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la delegació 
a  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'atorgament  de  llicències  i  aprovació  de  les  liquidacions 
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a  
un altre òrgan. 

Per tot això, 

Primer. Deixar sense efecte el apartat segon de la resolució 455 de data 18 de juny de 2015.

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de 
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions, regulada a l'Ordenança Fiscal número 
15, per un import total de 431,60 euros segons següent detall:

Tarifa  2.1.  Activitats  d'alimentació,  venda  de  peces  de  vestir,  calçat,  llibreries,  papereries, 
serveis de manteniment sense taller, perruqueria, centres d’estètica sense raig UVA, i similars:  
316,50 €

Tarifa 9.1 Tramitació d’inscripció al registre sanitari municipal d’establiments minoristes 
d’alimentació: 115,10 € 

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  les  persones  interessades  i  a  l'oficina  local  de 
l'Organisme de Gestió Tributària. 

10. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA COMUNITAT PROPIETARIS LOCAL NÚM. 91

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 963/2014,  relatiu  a  la  quota de participació del  local  comercial  núm. 91 
ubicat a l'avinguda Mediterrània, núm. 18.

II. Relació de Fets

1.  1.  Assessores  del  Vallès  SL,  com  a  administradora  de  la  comunitat  de  propietaris  de 
l’avinguda Mediterrània, núm. 18,  sol·licita mitjançant escrit a l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
el pagament de la quota de la comunitat corresponent al primer semestre de 2014, segons a la 
quota de participació del local  i que és de 2,003%.

2. La disponibilitat d'aquest local és de l'ajuntament el qual ja es va fer càrrec de les quotes de 
la comunitat de propietaris de tot l’any 2013 provades per Decret de data 28 de novembre de  
2014, i a data d’avui consta adjudicat al Club de Fotografia de Badia del Vallès des de l’1 de 
juliol de 2014 a qui correspon pagar les quotes de la comunitat de propietaris a partit de la data 
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del contracte.

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de  
l’import  sol·licitat  per  part  de  “Asesores  del  Vallès  SL”  com a  gestors  de  la  comunitat  de 
propietaris de l’avinguda Mediterrània, 18 i per import de 63,20 € (seixanta-tres euros amb vint  
cèntims) i corresponents al pagament del primer semestre de 2014.

III. Fonaments de dret

1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la  
Propiedad Horizontal  regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.

2n. 4t.  De conformitat  amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel  Decret  d'Alcaldia 
número 1352/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del  
local comercial número 91 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 18, d’import total seixanta-tres 
euros amb vint cèntims (63,20 €) i corresponents al primer semestre de 2014.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  a  la  gestora  “Asesores  del  Vallès  SL”  ,  a  la  comunitat  de  propietaris  de 
l'avinguda  Mediterrània,  núm.  18  i  als  serveis  econòmics  d’aquest  Ajuntament  la  resolució 
d’aquest acord.

11. CONTRACTACIÓ PERSONAL PLA D'OCUPACIÓ TF PANP 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1758/2015, relatiu a Contractació de personal administratiu en el programa 
TF PANP 2015

II. Relació de Fets

1. Que en data 9 de juliol de 2015, es va publicar al DOGC la convocatòria del Departament 
d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones 
en  situació  d'atur  que  hagin  exhaurit  la  prestació  i/o  el  subsidi  per  desocupació  (Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de juny). 

2. Que d'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades al municipi, 
es va considerar oportú presentar el projecte “Programa de competència i qualitat, TF PANP 
Badia 2015” i sol·licitar una subvenció per un import total de 52.214,40 euros, en el marc de 
l'esmentada convocatòria i que consta en el Decret 2015-0539 amb data de 29 de juliol de  
2015.

3. Que en data 22 de setembre 2015 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre la resolució 
d’atorgament de la subvenció per un import total de 52.214,40 euros per la contractació de 6  
persones, durant un període de sis mesos, pel desenvolupament del projecte sol·licitat.
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Aceptada mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 d´octubre 
de 2015.

4. Que en data 19 d´octubre de 2015, es va emetre oferta al servei d´Ocupació de Catalunya 
(SOC) a fi de que procedís a realitzar la preselecció de les persones que concorrerien a aquest 
pla d´ocupació, com a auxiliars administratives de diferents serveis dins de l´ajuntament, i amb 
el requisits establerts a la memòria i a l´oferta (documents continguts a l´expedient).

5. Que en data 3 de novembre, es reuneix el tribunal qualificador, després de les entrevistes a  
les persones remesses pel SOC, i emet acta de selecció que s´adjunta a l´expedient amb la  
següent proposta de contractació de 6 persones:

Aptes:

M. Dolores Macià Jover

Vanesa Hornos Mesas

Francisca López Alcántara

Rosario M. Jesús Hernández

M. del Carmen Navarro Fuentes

M. Dulcinea Azabal Martín

Reserves:

Gloria Vidal Romero

Rosario Martin Garcia

Vanesa Luque Messeguer 

6. En data de 10 de  novembre de 2015 s´ha emés informe favorable per part del Coordinador 
de Serveis Centrals, senyor José Manuel Roque Damota.

III. Fonaments de dret

1r. En atenció a la regulació de l´art.11.1 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat per la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril.

2n. Segons l´article 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.

3r. Segons l´establert als articles 55 f) i 94  del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

4t.  Segons el  previst a l´article 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,

5è. En virtut del que disposa l´article 15.1 a) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,  
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l´Estatut dels Treballadors, i Reial Decret 2720/1998, 
de 18 de desembre, que desenvolupa l’article 15 de l´Estatut dels Treballadors modificat pel  
Reial Decret Llei 5/2001, de 2 de març. 

6è. Conveni Col·lectiu vigent d’aplicació a l’ajuntament de Badia del Vallès.

7è. Segons el que preveuen les resolucions del Servei d´Ocupació de Catalunya, de data 23 de 
juny de 2015

8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret de l´alcaldia núm 
468/2015, de 25 de juny.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Crear les partides 14100 i 16000, del programa 2417, del pressupost municipal vigent 
amb dotació 0.

Segon. Contractar mitjançant contracte laboral temporal  per obra o servei determinats a les 
senyores M. Dolores Macià Jover, Vanesa Hornos Mesas, Francisca López Alcántara, Rosario 
M.  Jesús  Hernández,  M.  del  Carmen Navarro Fuentes  i  M.  Dulcinea  Azabal  Martín,   amb 
efectes del dia 16 de novembre de 2015 i fins el 16 de maig de 2016, en el marc del projecte el  
projecte “Programa de competència i qualitat, TF PANP Badia 2015”.

Tercer. La jornada de treball serà de 37,30 hores setmanals, amb una retribució bruta de 991,67 
euros mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s’incorporen  
les  treballadores.

Quart. El cost d’aquesta contractació serà fins el 15 de maig de 2016, és de 35699,76 euros  
amb càrrec a la partida 1303.2417.14100, i de 11834,64 euros a la partida 1303.2417.16000, 
del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2015 i 
2016. 

Cinquè. Notificar el present acord a les interessades, al Servei Municipal d´Ocupació, al Comitè 
d´empresa, a la Junta de personal i a les Seccions sindicals.

12. CONTRACTACIÓ PERSONAL DE SUBSTITUCIÓ DE BRIGADA MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2439/2015, relatiu a Contractació per substitucions brigada municipal.

 

II. Relació de Fets

1.  A la vista de les propostes de contractació presentades per la Coordinadora de l´àrea de 
Territori, senyora Marta Vicens Nuñez, i valorades totes elles segons les necessitats del servei. 

La propostes de contractació s’ajusten a la necessitat del servei per l’acumulació de tasques 
pendents  derivades de l’absència de personal,  en concret  4 persones,  adscrit  a la brigada 
municipal i al mercat municipal, per motiu d´Incapacitat Temporal, de diferents treballadors.

2. En data 25 de febrer de 2014, es va procedir a la selecció de personal, per a la cobertura de 
llocs de treball d´ajudants d´obres i manteniment, d´on es va procedir a crear una borsa de 
substitucions.

Revisada l´acta de selecció s´ha procedit  a trucar als suplents segons l´odre de la llista, d
´aquests,  2  han manifestat  que estaven treballant  en aquest  moment,  per  tant  no estaven 
disponibles, de la resta que han manifestat la seva disponibilitat, i segons el perfil professional 
dels mateixos, es proposa:

El senyor Gabriel Cabañas Pérez, per a substituir la baixa per IT del funcionari interí, senyor  
Antonio Rodriguez Heredia

El  senyor  Juan Manuel  Casado Garcia,  per  a substituir  al  treballador,  senyor,  Ramon Diez 
Sorbas

El senyor Antonio Cabezas Peregrinas, per a substituir al treballador, senyor Javier Martínez 
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Garcia

3. En data de 10 de novembre de 2015, s´ha emés informe favorable al respecte, per part del  
Coordinador de l´àrea de Serveis Centrals, senyor José Manuel Roque Damota.

 

III. Fonaments de dret

1r. Arts.10 i 11 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

 

2n. Art. 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.

3r. Arts 55 f) i 94 Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al  
servei de les entitats locals.

4t. 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,

5è. Art. 3.2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria  
pressupostaria, tributaria y financera para la correcció del dèficit públic 

6è. Art. 15.1 b) i c) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l´Estatut dels Treballadors, i Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
que  desenvolupa  l’article  15  de  l´Estatut  dels  Treballadors  modificat  pel  Reial  Decret  Llei  
5/2001, de 2 de març, i la Llei 12/2001 de Mesures urgents de Reforma del Mercat de Treball.

7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret de l´alcaldia núm 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Contractar  mitjançant  contracte  laboral  temporal  per  interinitat  als  senyors  Antonio 
Cabezas Peregrina i Juan Manuel Casado Garcia, amb efectes del dia 16 de novembre de 
2015 i fins la finalització de les situacions d´IT del treballador Javier Martinez Garcia i Ramon 
Diez Sorbas, respectivament. 

Segon.  La jornada de treball  serà de 37,30 hores  setmanals,  amb una retribució  bruta  de 
1066,36 euros mensuals, i  el  règim horari  serà el  que té assignat el  lloc de treball  al  qual 
s’incorporen els treballadors.

Tercer. El  cost d’aquesta contractació serà fins el  31 de desembre de 2015, és de 3815,20 
euros  amb  càrrec  a  la  partida  1404.1511.13100,  i  de  1442,15  euros  a  la  partida 
1404.1511.16000,  del  pressupost  municipal  vigent,  tot  plegat  diferit  a  les  nòmines 
corresponents de l’any 2015. 

Quart.  Nomenar com a funcionari interí al senyor Gabriel Cabañas Pérez, amb efectes del dia 
16 de novembre de 2015 i fins la finalització de les situacions d´IT del funcionari interí, senyor  
Antonio Rafael Rodriguez Heredia.

Cinquè. La jornada de treball  serà de 37,30 hores setmanals, amb una retribució bruta de 
1066,36 euros mensuals, i  el  règim horari  serà el  que té assignat el  lloc de treball  al  qual 
s’incorpora l´interí.
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Sisè. El cost d’aquesta contractació serà fins el 31 de desembre de 2015, és de 918,85 euros 
amb  càrrec  a  la  partida  1404.1511.12004,  de  434,13  euros  amb  càrrec  a  la  partida 
1404.1511.12100, de 724,57 euros amb càrrec a la partida 1404.1511.12101 i de 721,07 euros 
a la partida 1404.1511.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nòmines 
corresponents de l’any 2015. 

Setè. Notificar el present acord a les persones interessades, a l’àrea corresponent, al comitè 
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

Acabats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència  s'adopten  els  següents 
acords:

13. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ RMI (MARMI)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1654/2015, relatiu al Programa de mesures actives d'inserció RMI (MARMI)

II. Relació de Fets

En  data  7  de  juliol  de  2015,  es  va  publicar  al  DOGC  la  convocatòria  del  Departament 
d'Empresa i Ocupació per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a  
persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció (Ordre EMO/200/2015, de 2de juliol).
 

D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades al municipi, es va 
considerar oportú presentar una actuació en el marc de l'esmentada convocatòria.

En data 16 de juliol es va signar el Decret núm. 2015-0513 pel qual es va aprovar i presentar a 
la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Departament d'Empresa 
i  Ocupació el  projecte denominat “Programa de mesures  actives d’inserció per  a persones 
perceptores del RMI, Badia 2015” I es va sol·licitar una subvenció de 33.266,73 € destinada a 
cofinançar el cost del projecte.

En data 5 de novembre de 2015 s’ha rebut un comunicat per correu electrònic amb el qual 
se’ns notifica que el dia 6 de novembre de 2015, es publica la Resolució de la convocatòria de 
subvencions per a la realització del “Programa de mesures actives d'inserció per a persones 
destinatàries de la renda mínima d'inserció”, d’acord amb l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol, 
i que es fa mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat  
de Catalunya. 

II. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  la  resolució  que  ha  rebut  l'Ajuntament,  publicada  al  Tauler  electrònic  de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb data 6 de novembre de 2015, on se'ns 
atorga una subvenció total de 29.230,19 euros.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Per tot això, s'acorda:

Primer.  Acceptar  la  subvenció  atorgada  per  la   Direcció  General  d'Economia  Social  i  
Cooperativa  i  Treball  Autònom,   Departament  d'Empresa  i  Ocupació,  dins  el  marc   del  
Programa de  mesures  actives  d'inserció  per  a  persones  destinatàries  de  la  renda  mínima 
d'inserció,(ORDRE EMO/200/2015, de 2de juliol),  amb número d'expedient  assignat per   la 
Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom: MARMI/51/2015 i per un 
import de 29.230,19 euros.

Segon. Vincular-la a la partida pressupostària que correspongui del pressupost d’ingressos del  
2015.

Tercer. . Notificar la present resolució a la  Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom,  Departament d'Empresa i Ocupació.

14. SOL·LICITUD  A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ PER A LA 
SALUT 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2483/2015, relatiu a sol·licitud d'activitats d'educació per a la salut 2016

II. Relació de Fets

1.  L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Salut  
Pública, posa a disposició dels municipis el Catàleg d'activitats d'educació per a la salut 2016.  
Aquest catàleg recull tota una sèrie d’activitats d’educació per a la salut (tallers i xerrades) que 
tracten temàtiques  com l'alimentació i  nutrició,  sexualitat,  prevenció  del  consum de tabac i 
alcohol, salut mental, cura del cos i autoprotecció, per tal que els ajuntaments facilitin la millora i 
increment de la salut dels infants i joves a través del foment d'estils de vida saludables.

2. Per  sol·licitar-les,  els  centres  educatius  realitzen  la  petició  als  ajuntaments,  que  s’han 
d’encarregar  de formalitzar  la demanda presentant  el  formulari  de sol·licitud en el  Registre 
General de la Corporació durant el  termini  establert (del  5 d'octubre al 13 de novembre de 
2015).

3. La gestió de l’activitat la farà directament l’ajuntament, amb les dades de contacte que se li 
proporcionaran des del Servei de Salut Pública, i farà d’enllaç entre l’entitat que presta el servei 
i els centres educatius. Els tallers seran gratuïts per als municipis.

III. Fonaments de dret

De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  decret  d'Alcaldia  núm. 
712/2015 de 28 d'Octubre.

Per tot això, s'acorda:
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Primer.  Sol·licitar  les  activitats  d'educació  per  a  la  salut  2016  presentant  el  formulari  de 
sol·licitud en el Registre General de la Corporació.

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona al Recinte Escola Industrial, edifici 
El Rellotge, C/ Compte Urgell, 187, C.P. 08036  de Barcelona

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcalde accidental, Rafael  
Moya Camarón, aixeca la sessió essent les catorze hores, el qual, com a secretària municipal, 
en dono fe.
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