
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/2016

(expte. 1596/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 17 DE JUNY DE 2016

Badia del Vallès, 17 de juny de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:00, 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

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

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. Acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 1628/2016)

3. Aprovació de les transmissions d'autoritzacions administratives de les parades núms. 90, 116 
i 222 del Mercat de venda no sedentària (expte. 1609/2016)

4. Contracte menor de serveis de control de la població urbana de coloms (expte. 1127/2016)

5. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 132  (expte. 1435/2016)

6.  Aprovació  conveni  amb  la  Creu  Roja  per  la  distribució  de  kits  de  suport  social  (expte. 
1401/2016)

7.  Aprovació  conveni  amb la  Creu  Roja  per  la  distribució  de targetes  d'alimentació  infantil  
(expte. 1402/2016)

8. Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació Diomira per pràctiques al Casal d'Estiu 
(expte. 1212/2016)

9. Renovació, revocació de les autoritzacions administratives mercat ambulant i aprovació del 
Padró 2016  (expte. 1005/2016)

10. Temes d'urgència
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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 10 de juny de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1628/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 16 / juny / 2016, 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  
2.962,34 € , segons es detalla a la relació núm. 13/2016 , adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 210.762,91 €, segons es detalla a la relació núm. 47/2016,  
adjunta.
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Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 39.085,82 €, segons es detalla a la relació núm. 48/2016, 
adjunta.

3. Aprovació de les transmissions d'autoritzacions administratives de les parades núms. 
90, 116 y 222 del Mercat de venda no sedentària

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1609/2016, relatiu a la regularització de les autoritzacions administratives 
per a la venda no sedentària al mercat setmanal a Badia del Vallès incloent-li la tramitació de 
les transmissions de les autoritzacions administratives de les parades núm. 90, 116 i 222.

II. Relació de Fets
1. Per respectives instàncies al registre de l’Ajuntament dintre del període per la renovació de 
les autoritzacions administratives per a la venda no sedentària al mercat setmanal a Badia del  
Vallès, la senyora  Carmen Santos Silva que té la parada núm. 90 com autoritzada, el senyor 
Jonathan Torres Balsalobre que té la parada núm. 116 com autoritzat  i  la senyora Carmen 
Torres  Torres  que té la  parada núm. 222  com autoritzada,  han sol·licitat  la  transmissió  de 
l’autorització administrativa  de les respectives parades del  mercat  de venda no sedentària, 
mantenint els mateixos metres de venda i les mateixes activitats que se’ls hi va concedir per la  
Junta de Govern Local en data 30 de setembre de 2013 a favor del senyor Modesto Salazar  
Santos respecte a la parada núm. 90,  la senyora Adelina Torres Santiago respecte a la parada 
núm. 116 i el senyor Joaquín Torres Torres respecte a la parada núm. 222.

2. En data 2 de juny de 2016 s’emet informe de determinació de deute de les tres autoritzacions 
administratives informant que no consten obligacions i deutes pendents amb l’Ajuntament en 
cap de les tres parades que han sol·licitat  la transmissió. 

3. En data de 3 de juny de 2016 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció  
Econòmica i Comerç fent constar que en  cas, de la parada núm. 116 ha d’abonar la taxa per 
transmissió de l’autorització administrativa. 

III. Fonaments de dret

1r.Segons l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.

2n.. D’acord a l’Ordenança Fiscal número18 , article 5, tarifa 2 que estableix la quota tributaria a 
satisfer pels drets de transmissió de les autoritzacions administratives del Mercat de venda no 
sedentària en 80,00€ per metre lineal.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar les transmissions de les autoritzacions administratives de les parades núm. 90, 
116 y 222 del mercat de venda no sedentària a favor del  senyor Modesto Salazar Santos 
respecte a la parada núm. 90,  la senyora Adelina Torres Santiago respecte a la parada núm. 
116 i el senyor Joaquín Torres Torres respecte a la parada núm. 222 mantenint el mateixos 
metres de venda i les mateixes activitats que se’ls hi va concedir per la Junta de Govern Local  
en data 30 de setembre de 2013
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Segon. Requerir al senyor Jonathan Torres Balsalobre el pagament de la taxa corresponent 
pels drets de transmissió de l’autorització administrativa que segons l’ordenança fiscal núm. 18 
vigent és pels 4mts lineals de lloc de venda de 320,00€ (tres-cents vint euros).

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.

Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea 
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

4. Contracte menor de serveis de control de la població urbana de coloms

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1127/2016, relatiu al contracte menor de serveis de control de la població 
urbana de coloms.

II. Relació de Fets

D'acord amb l'informe dels serveis gestors de medi ambient, de data 9 de juny de 2016, que  
acredita la necessitat,  idoneïtat i  eficiència d'aquest  expedient de contractació en atenció a 
complir els fins institucionals prevists a l'article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 
que aprova el text refòs la Llei de Protecció dels Animals, el qual estableix el control de les 
poblacions  d'aus  urbanes  correspon  als  ajuntaments,  i  són  aquests  els  responsables  de 
prendre les mesures més adients a l'espai de domini públic per tal d'evitar o reduir els possibles  
problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un 
equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

III. Fonaments de dret

1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.

2n.  D’acord  amb el  que  es  disposa  a  l’article  10,  22,  23,  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; l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat 
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de 
març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de control de la població urbana de coloms, amb 
GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte: Servei de control de la població urbana de coloms.

b) Vigència: màxim 1 any des de l'aprovació. 
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c) Preu del contracte i IVA aplicable: 7.931,00 euros i 1.655,51 euros d'IVA

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels  terminis  legals  previstos  comptadors  des  de  la  data  de  presentació  de  la 
factura,mitjançant el sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de 
prestacions, de forma mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la 
factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, 
identificant  el  codi  DIR  3:  L01089045,  i  amb  les  característiques  i  condicions  que 
reglamentàries que s'informen a la seu electrònica municipal:

      https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e) Obligacions  bàsiques/essencials  del  contractista:  les definides  a l'informe tècnic  i  a 
l'oferta presentada pel contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic d'aquest  
contracte menor.

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, 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 1204.3111.22799 del pressupost general 
vigent.

Quart. Notificar el present acord a GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. i donar compte 
als serveis econòmics municipals.

5. Novació contracte d'arrendament local comercial núm. 132

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1435/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del 
local comercial número 132.

II. Relació de Fets

1.  Per  instància  del  senyor  Miguel  Camarero  Saborit,  com  representant  de  la  “Iglesia 
Evangélica  de  Hermanos “,  amb  NIF  R5800663F  on  sol·licita  la  novació  del  contracte 
d’arrendament del local comercial núm. 132.

2. Aquesta petició es formula dins el marc de les mesures per a la dinamització del comerç 
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data 
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 6 de juny  
de 2016, el informe d’economia i el certificat de secretaria.
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III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
aprova  el  Reglament  de Patrimoni  dels  ens  locals;  articles  1255,  1273 ,  1274 següents  i 
concordants del Codi Civil.

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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari 
del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

- Renda mensual (sense IVA): 171’60€

- Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes 
des de l’1 de gener de cada any.

- Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la 
data màxima de 01.01.2025.

Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte de 
novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia plena 
i efectes.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada,  als  serveis  municipals 
d’economia.

6. Aprovació conveni amb la Creu Roja per la distribució de kits de suport social

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1401/2016, relatiu a Conveni kits de suport social Creu Roja

II. Relació de Fets

Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès considera que l’atenció i la promoció de les persones 
en situació de risc d’exclusió social formen part de les seves funcions.

Atès que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per 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 la col·laboració entre l’ajuntament i la Creu Roja en aquest àmbit és beneficiosa per a  
les persones i famílies de Badia del Vallès en situació econòmica precària com a conseqüència 
de l’actual situació de crisi econòmica general.
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Atès que els kits de suport són lots amb productes d’alimentació bàsica i higiènics distribuïts 
per la Creu Roja amb l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies afectades 
per la crisi econòmica.

Atès l’informe tècnic emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics

III. Fonaments de dret

D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens locals tenen la 
obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en  especial  a  les  persones  que es  troben  en 
situació de vulnerabilitat.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Oficina 
Local de Creu Roja a Sabadell,per la distribució de Kits de suport social

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i autorització de crèdit (ADO) 
per import de 12.000€ (dotze mil euros) a càrrec de la partida 0803.2311.48001, per a l’exercici  
2016.

Tercer. Notificar el present acord a La Creu Roja a Sabadell.

7.  Aprovació  conveni  amb  la  Creu  Roja  per  la  distribució  de  targetes  d'alimentació 
infantil

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1402/2016, relatiu a Conveni targetes alimentació infantil Creu Roja

II. Relació de Fets

Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès considera que l’atenció i la promoció de les persones 
en situació de risc d’exclusió social formen part de les seves funcions.

Atès que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per 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 la col·laboració entre l’ajuntament i la Creu Roja en aquest àmbit és beneficiosa per a  
les persones i famílies de Badia del Vallès en situació econòmica precària com a conseqüència 
de l’actual situació de crisi econòmica general.

Atès  que  les  tarjetes  de  prepagament  faciliten  l’adquisició  de  productes  en  establiments 
alimentaris  amb l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies afectades per 
la crisi econòmica.

Atès l’informe tècnic emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics

III. Fonaments de dret
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D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens locals tenen la 
obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en  especial  a  les  persones  que es  troben  en 
situació de vulnerabilitat.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Oficina 
Local de Creu Roja a Sabadell per la ditribució de targetes d’alimentació infantil.

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i autorització de crèdit (ADO) 
per  import  de 23.000€ (vint-i-tres mil  euros) a càrrec de la partida 0803.2311.48001, per  a 
l’exercici 2016.

Tercer. Notificar el present acord a La Creu Roja a Sabadell.

8. Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació Diomira per pràctiques al Casal 
d'Estiu

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1212/2016, relatiu al Conveni Col·laboració Per a la Realització de 
Pràctiques amb l'Associació Diomira, al Casal d'Estiu

II. Relació de Fets
Vista la proposta presentada per l'Associació Diomira, Escola Traç, en relació a  la col·laboració 
de l'Ajuntament de Badia del Vallès en l'anomenat Conveni de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball.

Vist el conveni de col·laboració tipus per a la formació pràctica en centres de treball que 
s'adjunta, entre l'Ajuntament de Badia el Vallès i l'Associació Diomira i el conveni tipus del 
alumnes de pràctiques.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69 
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.  
52, 53,  239 i  ss. del  D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  que aprova el  text refós de la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya.

L'Ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost de 2013, per a la qual s'estableixen els programes dels 
cursos de formació de monitor/a  i  de director/a  d'activitats  d'educació en el  lleure infantil  i  
juvenil, requereix la signatura prèvia d'un conveni de col·laboració entre el Centre de pràctiques 
i l'Escola d'educadors en el lleure per a la realització de les pràctiques d'activitats d'educació en 
el lleure infantil juvenil.

L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 712/2015 de 28 d'octubre, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  Conveni  Tipus  de col·laboració  entre  l'Ajuntament  de Badia  del  Vallès  i 
Associació  Diomira  per  a  la  realització  de  pràctiques  i  atendre  les  finalitats  públiques 
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expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el conveni tipus amb que es signaran amb els alumnes que facin les pràctiques 
al Casal d'Estiu

Tercer. Instar la seva formalització i signatura dels convenis amb la delegació necessària en 
favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'Associació Diomira

9.  Renovació,  revocació  de  les  autoritzacions  administratives  mercat  ambulant  i 
aprovació del Padró 2016

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1005/2016, relatiu a la renovació, revocació i   del padró de les parades de 
venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès per al període de l’1 de gener de 
2016 al el 31 de maig de 2017.

II. Relació de Fets

Per la Junta de Govern Local en data 12 de maig de 2015 es va aprovar el  padró de les  
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del 
Vallès de l’any 2015.

Vist que el servei de Promoció Econòmica i Comerç va establir el període entre el 2 de maig i el  
13 de maig de 2016, per a la renovació de les autoritzacions administratives en compliment   
d'allò que disposa el Reglament regulador de la venda no sedentària de Badia del Vallès en el 
seu article 10.

Per instàncies presentades pels titulars de les parades del mercat de venda no sedentària de 
Badia del Vallès i una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la documentació per a  
l’esmena de la mateixa, les parades números 20, 64, 178 i  210 no compleixen l’article 10,  
durada de l’autorització,  punt  2)  per  no acreditar  correctament  la documentació sol·licitada, 
l’article 12, d’ingressos i taxes municipals, per no haver satisfet els titulars de les autoritzacions,  
els  ingressos  i  taxes  municipals  que  estableixen  els  procediments  d’atorgament  de  les 
Ordenances Fiscals d’aplicació i l’article 21, drets i obligacions, punt 2 apartat j) per no satisfer  
les taxes i els tributs municipals i no estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

Vist que les parades 52, 54 i 56 no han presentat sol·licitud de renovació de les autoritzacions 
administratives.

Vist  que  el  titular  de l’autorització  administrativa  de la  parada  número  150  va  sol·licitar  la  
transmissió de l’autorització administrativa per al seu fill amb motiu de malaltia, no reunint els  
requisits que es preveuen a l’article 13 del reglament regulador de la venda no sedentària a  
Badia del Vallès, en relació a estar al corrent dels deutes amb l’Ajuntament. 

Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament de data 
15 de juny de 2016
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Vist el plànol d’ubicació de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 10 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del 
Vallès sobre l’obligació d’acreditar anualment la documentació.

2n. D’acord amb l’article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del 
Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
486/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.-  Aprovar  les  renovacions  de  les  autoritzacions  administratives  corresponents  a  les 
parades del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès corresponent al període de l'1 
de gener de 2016 al 31 de maig de 2017, així com el plànol d’ubicació d’aquestes, segons  
annexos 2 i 3 que s’ adjunten.

Segon.- Declarar la revocació, amb efectes de data de la aprovació d’aquest acord, de les 
autoritzacions  administratives  dels  titulars  que  es  detallen  en  annex  1,  per  manca  de 
compliment dels requisits previstos al Reglament de venda no sedentària de Badia del Vallès,  
i/o  per  no  haver  sol·licitat  la  seva  renovació,  restant  lliures  les  parades  per  possibles 
ampliacions i/o canvis d’ubicació i per a una nova adjudicació segons annex 1.

Tercer.- Aprovar el padró definitiu per l’any 2016 de les autoritzacions  administratives per a la 
venda  no  sedentària  a  Badia  del  Vallès  amb les  modificacions  per  ampliacions  i/o  canvis 
d’ubicació.

Quart.-  Aprovar  les  liquidacions  de  la  taxa  per  l’ocupació  de  parades  al  mercat  ambulant 
setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18, per l'import corresponent al 2016 i al primer  
semestre de 2017.

Cinquè.- Quart. Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia i Hisenda, a 
la Junta de Marxant del Mercat Ambulant, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.

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

TEMES D'URGÈNCIA

10. Ajuts pobresa energètica AMB (remesa 30)

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 1610/2016, relatiu a REMESA 30 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2016

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  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 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 segons 
quadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del pressupost vigent.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA, 
S.A. per import de 1.306,08€.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 2.107,54€.

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 256,94€.

Cinquè.  Aprovar  el  document  comptable d'autorització  de crèdit  a  favor  de l’empresa  GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 1.748,60€.
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Sisè.  Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL S.U.R. per import de 139,59€.

Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. per import de 224,32€.

Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA 
CLIENTES S.A.U. per import de 115,75€.

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

11. Bases per a la constitució de dues borses de professionals qualificats amb el grau o 
la diplomatura de Treball Social i Educació Social

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1432/2016,  relatiu  a  les  Bases  per  a  la  constitució  de  dues  borses  de 
professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació Social.

II. Relació de Fets

Atesa la necessitat de creació de dues borses de treball per a la contractació de professionals 
dels Serveis Socials Bàsics, sempre que es justifiqui la provisió del lloc de treball  de forma 
temporal per atendre necessitats urgents i inajornables, tal com estableix l'article 3.2 del Reial 
decret  llei  20/2011,  de  30  de  desembre,  de  mesures  urgents  en  matèria  pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 

Atesa la necessitat de cobrir les vancants que puguin sorgir a la plantilla d’ educadors/res i  
treballadors/es socials d’aquesta corporació, enquadrades dins l’escala d’administració general, 
sots-escala Tècnica, i grup de titulació A subgrup A2. 

Atès que són serveis públics essencials que presta  l’ajuntament de Badia del Vallès aquells 
llocs de treball directament relacionats amb l'atenció social bàsica.

De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local,

S'acorda:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la constitució de dues 
borses de professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació  
Social per als Serveis Socials Bàsics en els termes que consten en l’expedient.
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SEGON. Convocar les proves selectives per a la constitució de dues borses de professionals 
qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació Social .

TERCER. Publicar  el  text  íntegre de les bases  reguladores  de les proves  selectives  en el  
Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i en el Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya, i serà la data d’aquest últim la que servirà per al còmput del termini  
de presentació d’instàncies.

12. Aprovació d'ajuts urgència social targetes moneder (1r remesa)

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1583/2016,  relatiu  a  la  primera  remesa  d’ajtus  del  Programa  Targeta 
moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona 

II. Relació de Fets

1. La Junta de Govern Local va aprovar en data 26 de febrer de 2016 l’adhesió al Programa 
targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona, el qual és un instrument nou 
per gestionar els ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals 
dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.

2. El decret 2401/2016 dictat per la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones de 
la Diputació de Barcelona resol donar per adherit l’ajuntament de Badia del Vallès al Programa 
Tarjeta moneder d’impacte social i adjudica 300 targetes al municipi.

3. En Junta de GovernLocald e 22 d’abril de 2016, es va aprovar la signatura del contracte amb 
Caixa Bank Electrònic Money, EDE, SL i facultar l’alcaldessa per la signatura del mateix.

4. Atès l’informe tècnic i la relació d’ajuts proposats pels Serveis Socials Bàsics en el marc del 
Programa Targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona.

III. Fonament de dret

1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985,  
de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del  Regim Local,  i  dels  articles 91 a  93 del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 
Local  de  Catalunya,  en  relació  amb  l'article  66  del  mateix  cos  legal,  que  estableixen  la 
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i  
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de  
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan pel Decret d’Alcaldianúmero 
507/2011, de 22 de juny. 

S'acorda:

Primer. Aprovar la relació adjunta d’ajuts d’urgència social, les quals s'atorgaran en forma de 
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targetes  precarregades del  Programa targeta  moneder  d’impacte social  de la  Diputació  de 
Barcelona.

Segon. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit, per import de 9.690 € (nou mil 
sis-cents noranta euros) corresponent als ajuts del Programa targeta moneder d’impacte social 
pel període de juliol, agost i setembre de 2016.

I no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:35 hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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