Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/9

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de març / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'acta de la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local del dia 24 de febrer de 2017.
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 13/03/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables (expt. 530/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 530/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

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
4.274,34€, segons es detalla a la relació núm. 6/2017, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 34.205,09€, segons es detalla a la relació núm. 13/2017,
adjunta.
Tercer. Aprovar la certificació núm. 5 del mes de juliol de 2016 de RUBATEC, S.A., factura
núm. FE2016-07-65 de data 25/07/2016, per un import de 8.347,57€, que ja es va aprovar en
la relació de documents comptables <<ADO/O>> núm. 68/2016 Junta de Govern de data
16/09/2016.
Quart. Aprovar la certificacio núm. 6 del mes d’octubre de 2016 de RUBATEC, S.A., factura
núm. FE2016-11-133 de data 18/11/2016, per un import de 4.113,77€ i la factura núm.
FE2016-11-134 de data 18/11/2016, per un import de 3.605,82€, que ja es van aprovar en la
relació de documents comptables <<ADO/O>> núm. 99/2016 Junta de Govern de data
16/12/2016.

Contracte menor de serveis de teleassistència domiciliaria (expt. 465/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 465/2017, relatiu al contracte menor de serveis de Teleassistència
Domiciliària per a gent gran i persones dependents.
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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.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 3 de març de 2017 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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de Teleassistència Domiciliària per a gent gran i
persones dependents, amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: serveis de Teleassistència Domiciliària per a gent gran i persones dependents,
codi CPV 85310000-5.
b) Vigència: un any, d’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017,
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 5.790,00€ i (4%) 241,25 € , respectivament.
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
reglamentàries que s´informen a la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions del contractista i règim jurídic: Són els establertes al contracte de prestació
d’aquests serveis adjudicat a aquesta empresa per la Diputació de Barcelona pel
caràcter complementari 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
6.031,25 € IVA inclòs (sis mil trenta-un i vint-i-cinc cèntims) amb càrrec a la partida
0803.2312.22799 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU
i donar compte als serveis econòmics municipals.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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III. Fonaments de dret
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.
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El servei de Teleassistència Domiciliària és una prestació garantida a la Cartera de serveis
socials de Catalunya, i té com a finalitat afavorir la permanència de les persones grans en el
seu entorn habitual a partir de l´atenció permanent i a distància, assegurant una resposta
ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Per tant, amb aquesta contractació menor,
s’atén la necessària cobertura temporal d’aquests serveis a la gent gran que requereix suport
per a la seva autonomia durant el temps que resten a l’espera d’accedir al Servei de
Teleassistència Domiciliària prestat per la Diputació de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Per informe del Serveis Socials Bàsics, de data 22 de febrer de 2017, s’acredita la necessitat,
idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a facilitar temporalment el
Servei de Teleassistència Domiciliària, a les persones en espera d’accedir al servei oferit
conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

Justificació Subvenció - Programa Integral (expt. 1488/2016)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1488/2016, relatiu a la Justificació de la tercera etapa de la Subvenció Programa Integral.

2. Aquesta resolució definitiva aprova atorgar al Consell Comarcal del Vallès Occidental
l’import de 473.911,36 €, per al desenvolupament d’un Programa Integral, dels quals 62.220,49
€ corresponen a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
3. Els programes integrals estan emmarcats en les iniciatives de segones oportunitats o noves
oportunitats recomanades des de la Unió Europea. I ofereixen als joves inscrits al Sistema de
Garantia Juvenil (Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el programa
d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 – 2020 i el Pla d’actuació pel 2015), un
conjunt d’accions per acompanyar–los en el seu retorn al sistema educatiu i la millora de les
seves competències socio-laborals.

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

1. El dia 11 de desembre de 2015 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), les resolucions definitives
dels sol·licitants de l'Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals,
que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

5. La justificació de la subvenció es presentarà al Servei d'Ocupació de Catalunya de forma
conjunta entre totes les entitats agrupades, sent el Consell Comarcal del Vallès Occidental el
responsable d'enviar aquesta justificació.
6. L'Ajuntament de Badia del Vallès haurà de fer arribar la part corresponent de la justificació
d'aquesta subvenció al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
7. La justificació d'aquesta subvenció s'ha de realitzar en 3 moments, corresponents a la
finalització de cada una de les fases que componen el programa.
* La primera etapa d'execució té una durada de 3 mesos i va finalitzar el 31 de març de 2016.
El termini per a la presentació de la justificació d'aquesta primera fase és el 30 de juny de
2016. L'import a justificar en aquesta primera etapa és de 7.688,19 €.
* La segona etapa d'execució té una durada de 7 mesos i finalitza el 31 d'octubre de 2016. El
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4. Aquest ajuntament està portant a terme, des de l'1 de Gener de 2016 les accions relatives al
desenvolupament d'un Programa Integral.

termini per a la presentació de la justificació d'aquesta etapa és el 31 de desembre de 2016.
L'import per a justificar en aquesta segona etapa és de 49.406,84 €.
* La tercera etapa d'execució té una durada de 2 mesos i finalitza el 31 de desembre de 2016.
El termini per a la presentació de la justificació d'aquesta etapa és el 28 de febrer de 2017.
L'import a justificar en aquesta tercera etapa és de 5.125,46 €.

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/2016 del
23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la tercera etapa del Programa Integral Inserjov@ Vallés per un import de
5.185,40€.
Segon. Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8. Com s'ha explicat a l'Informe Tècnic es procedeix a la justificació tècnica i econòmica de la
tercera etapa del Programa Integral Inserjov@ per un import de 5.185,40€ a raó de les
despeses derivades de les accions de tutorització i orientació.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 476/2017, relatiu a l’aprovació de les liquidacions ingressos bruts per
subministrament de gas, subministrament elèctric i telefonia.
II. Relació de Fets
Vistes les declaracions dels ingressos bruts procedents de la facturació per subministrament
de gas, subministrament elèctric i telefonia al municipi de Badia del Vallès, presentades per les
empreses que es detallen a continuació:
NIF
A95758389
A95554630
A62186556
A62186556

TERCER

PERÍODE

BASE
IMPORT
DECLARADA TAXA
IBERDROLA CLIENTES, SAU
4t Trimestre 2016
26.152,27
392,28
IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN 4t Trimestre 2016
353,05
5,30
U.R.SAU
VODAFONE ONO, S.A.
3r Trimestre 2016
137.710,35 2.065,65
VODAFONE ONO, S.A.
4t Trimestre 2016
167.480,33 2.512,20

A82009812 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

4t

Trimestre

81.373,73 1.220,61
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Aprovació liquidacions taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interes general (expt.
476/2017)

2016
Exercici 2016
Exercici 2016

669.740,36 10.046,11
3.209,71
48,15

Exercici 2016
Exercici 2016

532.743,41
133.707,69

Atès que l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general, estableix al seu article 6.7 que la quota tributària, quan es tracti d’utilització privativa o
aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, en
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat, consistirà, en tot cas i sense cap excepció, 1,5 % dels ingressos
bruts facturats anualment per part de les esmentades empreses dins el terme municipal de
Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
- Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
- Els articles 20, 24 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei i Reguladora de les Hisendes Locals.
- Els articles 57, 62, 72, 101 i 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- L' article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, segons es
detalla a continuació:
NIF
A95758389
A95554630
A62186556
A62186556
A82009812
A63485890
A61797536
A08431090
A65067332

TERCER

PERÍODE

BASE
IMPORT
DECLARADA TAXA
IBERDROLA CLIENTES, SAU
4t Trimestre 2016
26.152,27
392,28
IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN 4t Trimestre 2016
353,05
5,30
U.R.SAU
VODAFONE ONO, S.A.
3r Trimestre 2016
137.710,35 2.065,65
VODAFONE ONO, S.A.
4t Trimestre 2016
167.480,33 2.512,20
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
4t Trimestre 2016
81.373,73 1.220,61
GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.
Exercici 2016
669.740,36 10.046,11
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, Exercici 2016
3.209,71
48,15
S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS, SDG, S.A.
Exercici 2016
532.743,41 7.991,15
GAS NATURAL SUR, SDG, S.A.
Exercici 2016
133.707,69 2.005,62

Segon. Procedir a les compensacions de les liquidacions de l’esmentada taxa, amb deute
reconegut, sol·licitades per l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA i Gas Natural SUR, SDG,
S.A., segons els següent resum:
NIF

TERCER

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS, SDG, S.A.
A65067332 GAS NATURAL SUR, SDG, S.A.

IMPORT
IMPORT RECONEGUT
LIQUIDACIÓ
7.991,15
7.991,15
2.005,62

2.005,62

Tercer. Diferir, en el cas de les liquidacions no compensades, la comptabilització dels

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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7.991,15
2.005,62
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A08431090
A65067332

GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,
S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS, SDG, S.A.
GAS NATURAL SUR, SDG, S.A.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A63485890
A61797536

corresponents reconeixements de drets al compte mensual de gestió de l’ORGT.
Quart. Notificar aquest acord als interessats i l’oficina local de l’Organisme de Gestió
Tributària.

Modificació de la clàusula setena del PPT del contracte menor de serveis de grua per a
la retirada de vehicles de la via i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès (expt.
2948/2016)

2. Per informe dels serveis gestor de Seguretat ciutadana, de data 20 de febrer de febrer de
2017, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència de modificar determinats aspectes del plec
de prescripcions tècniques i del contracte menor, amb l’adició de serveis no previstos com la
retirada de determinats vehicles (motocicletes i vehicles grans de tonatge superior a 3,5) o la
inclusió dels serveis de retirada de vehicles per a la seva eliminació com a residu en Centre
Autoritzat pel Tractament de vehicles (CATV). Igualment s’acredita que no s’altera cap condició
essencial del contracte menor, tret dels ingressos municipals previstos per a la retirada de
vehicles per a la seva eliminació al CATV.
3. Consta a l’expedient el consentiment del contractista, mitjançant proposta presentada en
data 10 de febrer de 2017 i la signatura del document que integra les prescripcions tècniques
del contracte.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 107, 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 la modificació de la clàusula setena del Plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte menor de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via i
terrenys públics al municipi de Badia del Vallès, que annex forma part d’aquest acord, amb
l'empresa Rafel Muelas Navarrete (Grúas Santa Coloma), que incorpora, en síntesi, els
apartats següents:
a) Redacció de les condicions econòmiques específiques del contracte derivades de l’acord de
Junta de Govern de 16 de desembre de 2016 (apartat 7.1).

Ajuntament de Badia del Vallès
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II. Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016 es va aprovar el contracte
menor de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via i terrenys públics al municipi de
Badia del Vallès, amb l'empresa Rafel Muelas Navarrete (Grúas Santa Coloma), per un preu
net màxim de 15.528,00 €, amb una quantia d’IVA de 3.260,88 €; correlatiu a la seva vigència
de l'1 de gener de 2017 fins al 30 de juny de 2017, com a màxim, o amb extinció anterior si
l'Ajuntament resol la forma definitiva de prestació d'aquest servei amb anterioritat a la data
esmentada; i amb subjecció al plec de prescripcions tècniques, la oferta acceptada del
contractista i el que disposa la normativa específica d'aplicació.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2948/2016, relatiu a la prestació dels per a la retirada de vehicles de la via i
terrenys públics al municipi de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

b) Variacions incorporades, de comú acord, per manca de previsió de determinats tipus de
vehicles, no contemplades inicialment, com a motocicletes o furgons, camions o vehicles grans
de pes superior a 3.500 Kg (clàusula 7.2):

Feiners/diürns

Dissabte/Festiu/
Nocturn
Retirada i trasllat (segons tipus i característiques del A partir de 250 € A partir de 357 € +
vehicle)
+ IVA
IVA
Enganxament sense retirada efectiva (segons tipus i A partir de 125 € A partir de 180 € +
característiques del vehicle)
+ IVA
IVA
Desplaçament (servei anul·lat, segons tipus i
A partir de 100 € A partir de 145 € +
característiques del vehicle)
+ IVA
IVA
c) Condicions específiques de l’ampliació de l’objecte del contracte, de comú acord, que
inclourà els serveis de retirada de vehicles per a la seva eliminació com a residu en Centre
Autoritzat pel Tractament de vehicles (CATV) al final de la seva vida útil (clàusula 7.3). Les
condicions econòmiques dels ingressos per vehicles retirats per al trasllat per a la seva
eliminació a CAT, s’imputaran a la partida 9999.3900 del pressupost d’ingressos i seran
específicament els següents:
Tipus de vehicle
Turismes i furgonetes
Motocicletes
Vehicles amb pes superior a 3.5 T

Ingressos a abonar a l’Ajuntament
70 € IVA inclòs
5 € IVA inclòs
250 € IVA inclòs

Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per fer
front el contracte menor durant la seva vigència màxima prevista fins al 30 de juny de 2016, o
anterior si abans l'Ajuntament decideix prestar aquests serveis per a qualsevol altra forma
prevista legalment, per l’import del preu net 15.528,00.euros, amb un quantia d’IVA de
3.260,88 euros, amb càrrec a la partida 1501.1321.22799 del pressupost general.
Tercer. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i donar compte als serveis
econòmics municipals.

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

Temes d'Urgència Jubilació senyor Angel Molto Sierra (expt. 265/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 265/2017, relatiu a Jubilació definitiva, senyor Angel Molto Sierra

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

Prestacions relatives a vehicles grans > 3.500 Kg

35 € + IVA
25 € + IVA
25 € + IVA

Dissabte/Festiu/
Nocturn
50 € + IVA
35 € + IVA
35 € + IVA
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Retirada i trasllat
Enganxament sense retirada efectiva.
Desplaçament (servei anul·lat)

Feiners/diürns

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Prestacions relatives a motocicletes

II. Relació de Fets
1. Que en data 8 de febrer de 2017, el funcionari, senyor Angel Moltó Sierra, comunica que en
data 5 de març, complirà 65 anys d´edat, edat de jubilació forçosa, segons estipula l'article 67
del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic del Reial decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, manifestant així mateix la seva voluntat de passar a situació de jubilació
definitiva.
2. Que aquest funcionari, acredita com a temps de prestació de serveis una antiguitat des de
data 25 de desembre de 1980, segons el següent detall:

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar al funcionari senyor Angel Moltó Sierra, en situació de jubilació definitiva amb
efectes de data 05 de març de 2017, data en la que es declararà extingida la relació
funcionarial i la pèrdua de la condició de funcionari d’aquesta Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social i expdeir els certificats
de cotitzacions, amb l´objecte de fer efectius els drets de caràcter passiu que el puguin
correspondre, i practicar la liquidació dels havers corresponents, diferida a les nòmines
corresponents de l´any 2017.
Tercer. Notificar el present acord a l´interessat (Cr. Nemesi Valls, 2, 2n 1a, de 08210
BARBERÀ DEL VALLÈS), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i
seccions sindicals

I no havent més temes per tractar l'alcaldessa dona per finalitzada la sessió de la que en dono
fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0008 Data : 13/03/2017

III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb els articles 67 i 71 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
2n.Segons els articles 204 a 214 i 298.d) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
3r. D’acord l'article 139 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
4t. Segons l´article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia
229/2016, de 23 de març.
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Inici de prestació de serveis a la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del
Vallès-Cerdanyola des de data 25 de gener de 1982, i pressa de possessió com a funcionari
de carrera d´aquesta, en data 28 de maig de 1985.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Certificat de serveis prestats de l´ajuntament de Barberà del Vallès, des de data 1 de juliol de
1980 i fins a data 23 de juny de 1981.

