
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/2016

(expte. 1830)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2016

Badia del Vallès, 15 de juliol 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

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. Aprovació de documents comptables (expte. 1841/2016)

3.  Aprovació compte de gestió recaptatòria multes corresponents als mesos abril-juny de 
2016 (expt. 1172/2016)

4. Aprovació compte gestió recaptatòria abril-juny de 2016 (ORGT) (expt. 1349/2016)

5.  Modificació  contracte  d'assegurança  del  patrimoni  municipal  per  incorporació  de  la  pòlissa 
d'assegurança del camp de futbol Cruyff Court (expt. 1699/2016)

6. Temes d'urgència

1. Aprovació 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 8 de juliol de 2016.

2. Aprovació documents comptables

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 1841/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 13 / juliol / 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  
9.997,12 , segons es detalla a la relació núm. 16/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 114.793,48 €, segons es detalla a la relació núm. 56/2016,  
adjunta.

3.  Aprovació  compte  de  gestió  recaptatòria  multes  corresponents  als 
mesos d'abril-juny de 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1172/2016,  relatiu  a  l’aprovació  compte  gestió  recaptatòria  multes  mes 
d’abril-juny de 2016.

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per  
l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona durant el mes d’abril-juny de 2016.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els  
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fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que l’aplicació  de càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i  compensacions  a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei  
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1604, 1605, 1606, corresponent a 
abril-juny de 2016, segons annex. 

4. Aprovació compte gestió recaptatòria abril-juny de 2016 (ORGT)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1349/2016, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de abril-juny 
de 2016.

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant el  mes d’abril-juny de 2016 i corresponent a les liquidacions 
d'ingrès per rebut i liquidacions d'ingrès directe, així com a certificacions de descobert de tributs 
i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els  
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

Comprovat  que l’aplicació  de càrrecs,  devolucions  d’ingressos  indeguts  i  compensacions  a 
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta segons 
els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei  
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

S’acorda:

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0416, 0516, 0616 corresponent a 
abril-juny de 2016, segons annex. 

Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de data 6 de 
maig de 1996.
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5. Modificació contracte d'assegurança del patrimoni municipal per incorporació de la 
pòlissa d'assegurança del camp de futbol Cruyff Court Badia

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1699/2015,  relatiu  als  contractes  d'assegurances,  procediment  negociat 
( d'usuaris de les instal·lacions esportives i del patrimoni municipal)

II. Relació de Fets

1. Per acord de Junta de Govern celebrada en data 22 d'abril de 2016 es va estimar la petició 
formulada per l'empresa FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, referent a la  
modificació del preu del contracte per l'error de transcripció detectat per aquesta empresa a  
l'annex 1 del Plec de prescripcions tècniques.

2. En data 27 de juny de 2016 des de serveis generals es va emetre informe amb l'objecte de  
motivar  la necessitat  i  conveniència  de la modificació del  contracte subscrit  en data  31 de 
desembre de 2015, entre l'Ajuntament i l'empresa FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija ,  per poder ampliar els riscos assegurats al  contracte i  així incloure a la pòlissa 
d'assegurança  el  «camp  de  futbol  Cruyff  Court  Sergio  Busquets»,  i  alhora  rectificar 
adequadament l'import de la contractació.

III. Fonaments de dret

1. D'acord amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de desembre, en el que s'aprova el text 
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. Segons el TRLCSP i les seves disposicions de desplegament, en particular el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 
de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que  
no estigui en contra del TRLCSP i no hagi estat derogat expressament.

3. D'acord amb la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurances, el Reial Decret 
Legislatiu  6/2004,  de  29 d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de la  Llei  d'ordenació  i 
supervisió de les assegurances privades, el Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel  
qual s'aprova el Reglament d'ordenació i supervisió de les assegurances privades i qualsevol  
altre normativa de dret privat que sigui  aplicable a l'objecte del  contracte en quan als seus 
efectes i extinció.

4.  De  conformitat  amb la  disposició  addicional  segona del  RD legislatiu  3/2011,  de 14  de  
novembre, que aprovar el  text refós de la llei  de contractes del sector públic i  les facultats 
delegades en aquest òrgan pel Decret d'alcaldia número 712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.-  Aprovar  l'ampliació  de  la  pòlissa  núm.  86-5023707  contractada  amb  l'empresa 
asseguradora FIATC Mutua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixe, per poder incloure 
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la  cobertura  del  risc  171-  Camp de Futbol  Cruyff  Court  Sergio  Busquets,  a  la  pòlissa  del 
contracte subscrit en data 31 de desembre de 2015 amb aquesta empresa asseguradora.

Segon-  Aprovar  el  pagament  de  3,48€  a  l'empresa  FIATC  Mutua  d'Assegurances  i  
Reassegurances a Prima Fixe,  import  resultant  de la  segona modificació del  contracte per 
incloure a la pòlissa una nova instal.lació.

Tercer.- Aprovar el  pagament de la primera modificació contractual  per import de 111,14€ a 
l'empresa FIATC Mutua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixe .

Quart.-  Aprovar  un únic  document  comptable AD per  import  de 114,62€ ,  amb càrrec a la 
partida pressupostària número 1902 9202 22400 de l'exercici 2016.

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

TEMES D'URGÈNCIA

6.  Modificació  Bases Reguladores per  la  constitució  de dues borses de 
professionals 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

1. La Junta de Govern Local de data 17/06/2016 va 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.

2. La Sra. Maria Rosa Monreal Bel, actuant com a presidenta del Col·legi d’Educadores Socials 
i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), en data 06/07/2016 (adjunt a l´expedient i que es  
dona per  íntegrament  reproduït),  pel  qual  sol.licita,  la modificació de les bases per  tal  que 
constin  específicament  els  professionals  de  l’educació  social  habilitats  com  a  candidats 
possibles en les bases reguladores de la convocatòria per a la creació de la borsa de treball  
d’educadors socials.

3. Atès que les al·legacions de la presidenta del CEESC s’ajusten a dret, segons s´estableix a l
´informe adjunt a aquest expedient de la Coordinadora de serveis socials, senyora Carolina 
Sánchez Braut.

S’acorda:

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  de  les  Bases  per  a  la  constitució  de  dues  borses  de 
professionals  qualificats  amb el  grau  o  la  diplomatura  de  Treball  Social  i  Educació  Social 
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aprovades per la Junta de Govern Local de data 17/06/2016.

El punt objecte de la modificació és el següent: 

“3. Condicions de els/les aspirants”...

...  g)  Estar  en  possessió  d’alguna  de  la  titulació  mínima  exigida:  Diplomatura  o  Grau  en  
Educació Social i/o Diplomatura o grau en Treball Social. En el cas de titulacions obtingudes a  
l’estranger, s’haurà de presentar la credencial que n’acrediti la corresponent homologació”.

Que queda redactat de la següent manera:

“g) Estar en possessió d’alguna de la titulació mínima exigida: Diplomatura o Grau en  
Educació Social, habilitació professional del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials  
i/o  Diplomatura  o  grau  en  Treball  Social.  En  el  cas  de  titulacions  obtingudes  a  
l’estranger,  s’haurà  de  presentar  la  credencial  que  n’acrediti  la  corresponent  
homologació.”

SEGON. Publicar la modificació 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 nou 
termini de presentació d’instàncies. 

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