
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 34/2015

(expte. 2522/2015)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2015

Badia del Vallès, 20 de novembre 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

Josep Martínez Valencia

Ivan Sanz Pérez

Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina.

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

Una vegada verificada pel Secretari 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Documents comptables (expte. 2530/2015)

3. Contractació curs de monitors d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (expte. 2130/2015)

4. Comunicació prèvia inici exercici activitat comercial VJCANOSA SCP (Bugaderia) (expte. 1913/2015)

5. Comunicació obertura activitat parades 144-145 Mercat Municipal (expte. 1012/2015)

6. Sol·licitud subvenció «coneguem els nostres parcs 2016» (expte. 736/2015)

7. Programa AMB – Pobresa energètica (Remesa 20) (expte. 382/2015)

8. Aprovar correcció dels errors materials Plec de Prescripcions Tècniques i memòria valorada contracte 
subministrament maquinària climatització mercat municipal (expte. 2196/2015)

9. Contractació laboral temporal Oksana Chmyr (expte. 2480/2015)

10. Contractació personal reforç al mercat municipal (expte. 2439/2015)

11. 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 13 de novembre de 2015
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2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2530/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En  data  18  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.
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 
14.078,63 €, segons es detalla a la relació núm. 35/2015, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  414.969,35  €,  segons es detalla a la relació núm. 163/2015, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de  108,09  €,  segons es detalla a la relació núm. 164/2015, adjunta  
(Factures Gas Natural).

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de  306,07  €,  segons es detalla a la relació núm. 165/2015, adjunta  
(Factures SOREA).

Cinquè. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  22.867,88  €,  segons es detalla a la relació núm. 162/2015,  
adjunta (Factures Endesa SAU).
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3.  CONTRACTACIÓ  CURS  DE  MONITOR  D'ACTIVITATS  D'EDUCACIÓ  EN  EL  LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2130/2015, relatiu a la contractació per la realització d’un Curs de monitors 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

II. Relació de Fets

1.  En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador, i la convocatòria per a la  
concessió  de  recursos  que  s'hi  inclouen,  en  el  marc  de  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals 
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012).

2. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació d’acord amb 
la  clàusula  6  del  Protocol,  són  els  fons  de  prestació  que  consisteixen  en  transferències 
dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local,  
distribuïdes  per  criteris  objectius  i  unívocs  relacionats  amb  l’objecte  finançat  de  caràcter 
poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 12 de febrer de 215 (ref. Reg.  
45/2015), va adoptar un acord relatiu als fons de prestació “Finançament dels Serveis Locals 
d’Ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.

4. En data 6 de març de 2015, la Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament de Badia del  
Vallès, mitjançant resolució, que d’acord amb els criteris de distribució recollits a la mateixa 
resolució, es concedeix un fons de prestació de 12.661,74 euros. 

5. Des de que la Diputació de Barcelona va implantar aquest recurs, aquest ajut econòmic es 
destina íntegrament al  finançament de diferents accions formatives que es desenvolupen al 
Servei  Municipal  d’Ocupació i  en les que participen usuaris/es en situació d’atur  inscrits  al 
Servei.

6.  D’acord amb la previsió d’actuacions a desenvolupar durant l’exercici 2015, l’equip Tècnic 
del SMO va planificar una sèrie d’accions formatives entre les quals s’inclou la realització del  
“Curs de Monitor d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil”. 

III. Fonaments de dret

1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la intervenció 
municipals.

2n. D’acord amb el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria  
per a la concessió de recursos que s'hi inclouen, en el marc de Pla "Xarxa de Governs Locals  
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012). 

3r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i 
de  conformitat  amb  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons 
Resolució d’alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:
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Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de planificació, programació i desenvolupament 
de la formació del “Curs de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil”, amb 
l’associació DIOMIRA (Escola Traç), amb CIF G-58670753 i amb seu al carrer Vilamarí, 54, 
baixos de Barcelona.

Segon. Els serveis s’executaran de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Preu màxim del contracte: 4.250 €

b) Vigència: des de la data de l’acord fins la finalització del  projecte, amb una durada 
màxima de 4 mesos, segons l’objecte i panificació establertes.

c) Condicions econòmiques i  forma de pagament:  per  la seva naturalesa,  ja sigui  per 
factura, ja sigui per conveni, els cursos de formació estan exempts d’IVA. El pagament 
es realitzarà en els terminis i forma legalment establerts.

e) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor de serveis, en 
tot  allò no previst serà d’aplicació el  RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de  
legislació i normativa de desenvolupament.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1303 2414 22706 del pressupost ordinari 
per a 2015.

Quart. Notificar el present acord a l’Associació Diomira (Escola Traç). 

4.  COMUNICACIÓ  PRÈVIA  INICI  EXERCICI  ACTIVITAT  COMERCIAL  VJCANOSA  SCP 
(Bugaderia)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1913/2015, relatiu a Comunicació d'Inici i  Exercici de l'Activitat Comercial  
(Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre)

II. Relació de Fets

1.  Vista  la  instancia  presentada pel  senyor  VÍCTOR CANOSA BLAJOT en data de l'11 de 
Novembre del 2013, i un cop examinada la documentació que li acompanya en relació amb la 
Comunicació d'Obertura d'un local comercial dedicat a la neteja de peces tèxtils (Bugaderia 
Autoservei, supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre), ubicat a l'avinguda Cantàbric núm. 
local 79 

2. Vist que en data 08/09/2015 i núm. de registre de sortida 2.779, es va enviar una notificació 
al titular de l'activitat, en representació de VJCANOSA SCP, demanant la presentació d'una 
declaració  responsable,  signada  i  visada  per  tècnic  titulat  competent,  conforme  l'activitat  
acompleix tots els requisits mediambientals i normatius, no generant cap tipus de pertorbació o 
molèstia al veïnat.

3.  Vist  que en data  del  07/10/2015 i  núm.  de registre d'entrada  6.873,  el  senyor  VICTOR 
CANOSA BLAJOT  presenta  una  declaració  responsable  com  a  arquitecte,  el  tècnic  que 
subscriu l'informe, dóna validesa a aquest document, pel fet que amb la nova Llei 16/2015, 
només s'estableix la obligatorietat, per a les activitats innòcues de baix risc, de presentar una 
declaració responsable, com és el cas de les bugaderies de tipus NO industrial. 
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4. D’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal

III. Fonaments de dret

1r. 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, s'acorda:

Primer.  Donar  compliment  a  la  comunicació  d’obertura  de  nova  activitat  com  a  bugaderia 
autoservei al Sr. Víctor Canosa Blajot, en representació de la societat VJCANOSA SCP

Segon.  Aprovar la liquidació de la taxa segons la Ordenança Fiscal del 2015, vigent al moment  
de  la  resolució  del  present  expedient,  número  15,  article  6  Quota  tributària,  apartat  2.1 
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 € .

Tercer. La quota líquida a ingressar, per part del Sr. Víctor Canosa Blajot, en representació de la 
societat VJCANOSA SCP, serà de 316,50 €

Quart.  Notificar el present acord a l’interessat.

5. COMUNICACIÓ OBERTURA  ACTIVITAT PARADES 144-145 MERCAT MUNICIPAL

 I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1012/2015, relatiu a la Comunicació d'Obertura d'Activitat Innòcua parades 
144-145 Mercat Municipal

II. Relació de Fets

1. Vista la sol·licitud presentada pel senyor JOAQUÍN CARRASCO PÉREZ, i un cop examinada 
la documentació que l'acompanya en relació amb Comunicació d'Obertura d'Activitat Innòcua a 
les parades 144-145 del Mercat Municipal,  per a desenvolupar l'activitat de VENDA DE PA I 
BOLLERIA.

2. Vist que en data 27/08/2015 i núm. de registre de sortida 2.693 se li va enviar una notificació  
al titular de l'activitat indicant la documentació que havia d'aportar:

- Fotocòpia del DNI del titular/promotor de l'activitat.

-  Fotocòpia  de  l'alta  de  l'Impost  d'Activitats  Econòmiques  (IAE)  segons  full  model  037,  a 
demanar a l'Agència Tributària.

-  Documents normalitzats pel  Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, a on 
s'indiqui  que  la  instal·lació  elèctrica  ha  estat  executada  per  un  electricista  amb  carnet 
d'instal·lador autoritzat. Concretament, s'haurà de presentar el següent:

- Imprès model ELEC-1 (Dades del titular)

- Imprès model ELEC-2 (Esquema unifilar)

- Imprès model ELEC-3 (Memòria Tècnica)
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-  Certificat  d'instal·lació  elèctrica  de Baixa  Tensió conforme la  instal·lació ha  estat 
revisada per  un electricista i  acompleix el  REBT (Reglament  Electrotècnic de Baixa 
Tensió), amb les seves instruccions tècniques pertinents

3. Vist que en data 30/09/2015 i núm. de registre d'entrada 6.614, el titular de l'activitat presenta 
la següent documentació: 

- Fotocòpia del DNI del titular/promotor de l'activitat.

-  Presentació  per  part  de  l'Organisme de  Control,  de  la  declaració  responsable  de  la 
posada en servei de la instal·lació elèctrica de les parades144 i 145 del Mercat municipal.

- Declaració responsable per part del nou titular per a la posada en servei, la modificació, el  
canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial.

- Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió.

- Imprès model ELEC-2 (Esquema unifilar).

- Imprès model ELEC-3 (Memòria Tècnica).

4. D’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal

 

III. Fonaments de dret

1r. 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, s'acorda:

Primer.  Donar  compliment  a  la  comunicació  d’obertura  de nova activitat  de venda de pa  i 
bolleria a nom del  Sr. Joaquín Carrasco Pérez

Segon.  Aprovar la liquidació de la taxa segons la Ordenança Fiscal del 2015, vigent al moment  
de  la  resolució  d'aquest  expedient,  número  15,  article  6  Quota  tributaria,  apartat  2.1, 
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 €. 

Segons l'article 6 de la mateixa ordenança, apartat 9, registre sanitari municipal d'establiments  
minoristes  d'alimentació,  per  a  la  tramitació  d'inscripció  al  registre  sanitari  municipal 
d'establiments minoristes d'alimentació, la quantia de la taxa és de 115,10 €

Segons l'article 6 de la esmentada Ordenança, les tarifes es reduiran un 25% per les activitats 
que es realitzin en parades del Mercat Municipal

Tercer. La quota líquida resultant a ingressar per part de la Sr. Joaquín Carrasco Pérez serà de 
323,70 €

Quart. Notificar el present acord a l’interessat. 
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6. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ «CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS» 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 736/2015, relatiu a Coneguem els Nostres Parcs 2015-2016

II. Relació de Fets

1. Vista la publicació en el BOPB el 09 de novembre de 2015 amb l'aprovació de la Junta de 
Govern en sessió celebrada el 29 d'Octubre de 2015 de les Bases que regulen l’atorgament de 
subvencions als Ajuntaments de la província de Barcelona per subvencionar a les escoles de 
sisè de primària per fer front a les despeses del transport escolar que es realitzin amb motiu de  
la  campanya “Coneguem els  nostres  parcs”,  endegada pel  servei  de Parcs  Naturals  de la 
Diputació  de  Barcelona  (l'import  de  la  subvenció  representarà  com  a  màxim  el  50%  de 
l'activitat).

2. Vista la importància que té per a la ciutat que els nois i noies desenvolupin sensibilitat cap al  
medi ambient i el patrimoni natural. 

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:

Primer.  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per a les despeses del transport  
escolar que s'ocasioni amb motiu de la campanya «Coneguem els nostres parcs».

Segon.  Notificar el present acord a a la Diputació de Barcelona, a l'Àrea d'espais 
Naturals, C/ Compte d'Urgell, núm. 187 3ª planta, C.P. 08036 de Barcelona.

7. PROGRAMA AMB – POBRESA ENERGÈTICA (REMESA 20)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 382/2015, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.

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 
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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 55,88€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 463,33€

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 1.268,97€.

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable d'autorització  de crèdit  a  favor  de l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 195,06€.

Sisè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL SUR per import de 62,50€.

Setè.  Notificar  el  present  acord  a  les  companyies  subministradores  i  a  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

8.  APROVAR  CORRECCIÓ  DELS  ERRORS  MATERIALS  PLEC  PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES  I  MEMÒRIA  VALORADA  CONTRACTE  SUBMINISTRAMENT  MAQUINÀRIA 
CLIMATITZACIÓ MERCAT MUNICIPAL

 I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2196/2015,  relatiu  al  contracte  de  subministrament,  obra  d'instal·lació  i 
posada en funcionament de maquinària de climatització del Mercat municipal.

II. Relació de Fets

1.  Per  acord  de Junta de Govern Local  de data  23 d'octubre de 2015 es  va aprovar  «la 
Memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut redactat pels serveis tècnics de l'Àrea de  
Territori per al subministra, obra d'instal·lació i posada en funcionament de dues màquines de  
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climatització  al  Mercat  Municipal.»   Aquest  acord  va  aprovar,  igualment,  «l'expedient  de 
contractació, mitjançant procediment Obert, oferta més avantatjosa econòmicament, diversos  
criteris d'adjudicació,  del subministrament, obra d'instal·lació i posada en funcionament de dos  
màquines  de  climatització  al  Mercat  municipal  de  Badia  del  Vallès,  amb  un  pressupost  
de 82.589,79 euros, sense IVA» i el «Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de  
Prescripcions Tècniques que regiran aquesta contractació.»

2.  En  data  6  de  novembre  de  2015  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona, la convocatòria de l'anunci de licitació d'aquesta contractació.

3. En data d'11 de novembre de 2015 s'ha emès informe de l'enginyer municipal autor de la  
Memòria valorada i els plecs de prescripcions tècniques on expressa que hi ha errors materials 
al  Plec de prescripcions tècniques (clàusula 17, apartat  b, punt  2) i  a la Memòria valorada 
( capítol 7, PRESSUPOST, apartat segon), així com la necessitat de la seva rectificació.

4. En data de 12 de novembre ha estat emès informe jurídic, arran el errors advertits a l'informe 
de l'enginyer municipal, les consideracions i conclusions del qual s'incorporen al present acord.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord amb el que es disposa als disposa als articles 1, 109, 117, 114, 122, 139 i disposició 
addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic i  l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de  
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la correcció dels errors materials del Plec de prescripcions tècnics i la Memòria 
valorada del  contracte de subministrament,  obra d'instal·lació i  posada en funcionament  de 
maquinària  de  climatització  del  Mercat  municipal,  d'acord  amb  els  motius  i  fonaments 
expressats a la part expositiva d'aquest acord, en el sentit següent:

a) Al Plec de Prescripcions Tècniques, a la clàusula 17a, Criteris i d'altres aspectes per  
l'adjudicació,  a l'apartat b),  punt  2, criteri  de valoració d'eficiència energètica de les  
noves màquines a muntar i, concretament, el  paràgraf onzè on s'explica una de les 
incògnites de la fórmula avaluadora:

On diu: «P've = Potència útil del/s ventilador/s nova màquina circuit exterior (en  
kW)= 2 x ( 2 / 1,25)»; 

ha de dir: «P've= Potència útil del/s ventilador/s vella màquina circuit exterior  
(en kW) = = 2 x ( 2 / 1,25)».

b) A la Memòria valorada, al capítol 7 PRESSUPOST, apartat 2:

On diu: «Potència frigorífica 118 kW (sense incloure circuit de recuperació)
Potència calorífica 127,6 kW (sense incloure circuit de recuperació)»;

ha de dir: «Potència frigorífica 118 kW (amb inclusió del circuit de recuperació)
Potència calorífica 127,6 kW (amb inclusió del circuit de recuperació)»
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Segon.  Convocar de nou el corresponent procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte  i  atorgar  un  nou  període  per  a  la  presentació  de  proposicions  pels 
licitadors interessats de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de 
publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  la  de  l’Anunci  de  licitació  amb 
aquestes  rectificacions,  com  a  millor  garantia  dels  principis  que  regulen  la 
contractació pública per a tots els licitadors interessats.

9. CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL OKSANA CHMYR

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2480/2015, relatiu a contractació laboral temporal senyora Oksana Chmyr 
(comunicacions electorals)

II. Relació de Fets

1. Atesa la proposta de contractació de l’àrea de secretaria, en data 11 de novembre de 2015, 
on es demana la contractació d'un/a notificador/a, mitjançant un contracte per circumstàncies 
de  la  producció  i  per  màxima  urgència,  degut  a  les  tasques  a  realitzar  de  notificació  als 
membres de les taules electorals per a les properes eleccions convocades pel 20 de desembre 
de 2015.

2. Vist que a la proposta de contractació, ja es designa el nom de la persona seleccionada, 
segons criteri  de necessitat  de serveis  socials  i  entrevista personal  efectuada a secretaria,  
senyora Oksana Chmyr

III. Fonaments de dret

 1r. Atès el que disposen els articles 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

2n.Art. 11.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

3r.Art. 15.1 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, el RD 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, la  
Llei 12/2001 de Mesures urgents de Reforma del Mercat de Treball.

4t.Acord de ple municipal de Badia del Vallès de data 30 de maig de 2012 i d’altra legislació 
concordant d’aplicació

5e. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans 

6è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Resolució  núm. 
2015/0468, de 25 de juny. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Contractar, per màxima urgència, mitjançant un contracte laboral per circumstàncies de 
la producció a temps parcial, a la senyora Oksana Chmyr, a l’empara del que disposa el RD 
2720/1998, d'ET i d’altra legislació d’aplicació, amb la categoria de notificadora. L’objecte de la 
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contractació  és  fer  front  a  l’excés  puntual  de feina  produït  per  la  convocatòria  d’eleccions  
generals del  dia 20 de desembre de 2015, i  la  necessitat  de donar trasllat  a les persones 
designades a les taules, l’inici serà el 26 de novembre de 2015 i fins el 15 de desembre de  
2015. La jornada laboral serà de 34,30 hores setmanals, amb una retribució bruta de 992,91 € 
mensuals.

Segon. El cost d’aquesta contractació fins el 15 de desembre de 2015, és de 1544,53 euros 
amb càrrec a la partida 2002.9204.13100, i de 505,83 euros a la partida 2002.9204.16000, del 
pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2015.

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

10. CONTRACTACIÓ PERSONAL REFORÇ AL MERCAT MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2439/2015,  relatiu  a  Contractació  personal  reforç  mercat  municipal 
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  1  persona,  adscrita   al  mercat 
municipal, per motiu d´Incapacitat Temporal.

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 David Marco López, per a cobrir l´acumulació de tarees que es produeix al mercat 
municipal, amb motiu de la baixa del treballador, senyor José Luis San Nicolás, en aquest cas, 
les seves funcions com encarregat, les assumirà l´encarregat de la brigada municipal, senyor 
Rodrigo Hernandez de Haro, segons s´estableix a l´informe que acompanya a aquest expedient 
de la coordinadora de l´àrea de Territori.

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.
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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 eventual per circumstàncies de la producció al 
senyor David Marco López, amb efectes del dia 23 de novembre de 2015 i fins el 22 de maig de 
2016.

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’incorpora el treballador.

Tercer. El cost d’aquesta contractació serà fins el  31 de desembre de 2015, és de 1723,95 
euros  amb  càrrec  a  la  partida  1602.4312.13100,  i  de  651,65  euros  a  la  partida 
1602.4312.16000,  del  pressupost  municipal  vigent,  tot  plegat  diferit  a  les  nòmines 
corresponents de l’any 2015. 

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

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