Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/19

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

19 / de maig / 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

NO

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Montserrat Jiménez Molina
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA
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Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0018 Data : 29/05/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/05/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 29/05/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 12 de maig de
2017.

Ajuts Urgència Social - Abril 2017 (exp. 1247/2017)

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, fase ADO, per un import
total de 2.834,63 € segons es detalla a la relació adjunta 36/2017

Aprovació de documents comptables (exp. 1401/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1401/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 19 de maig 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

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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II. Relació de Fets
En data 30 de març de 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.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1247/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes d’Abril.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per
un import total de 81.604,99€ segons es detalla a la relació núm. 2017/16,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 23.678,58€, segons es
detalla a la relació núm. 2017/41, adjunta. (Factures Sorea, S.A.U.)
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 248.919,59€, segons es
detalla a la relació núm. 2017/42, adjunta.

Baixa voluntària d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant parada
núm. 151 (exp. 1265/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1265/2017, relatiu a la baixa voluntària de l’autorització
administrativa de la parada núm. 151 de mercat no sedentari a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l'Ajuntament de Badia del Vallès número de registre d'entrada
3813/2017, el senyor Cristòbal Collado Rueda, com a titular de la parada del mercat
setmanal núm. 151 i de 4 metres lineals, ha sol·licitat la baixa de la esmentada
autorització administrativa.
2. Atès que els Serveis Municipals de Badia del Vallès van emetre informe en relació
amb el compliment a totes les determinacions establertes en el seu dia en
l'autorització atorgada
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

adjuntes.

3. En data 11 de maig de 2017 2016 s' emet informe per part del departament
d’Economia respecte a que es troba al corrent de pagament de les obligacions amb
l’Ajuntament de Badia.
4. En data 12 de maig de 2017 s’emet informe tècnic del servei de P. Econòmica i
Comerç concedint la baixa sol·licitada amb efectes del 31 de maig de 2017.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat , al servei d'Economia, al servei del
Mercat Municipal i a l'organisme de Gestió Tributaria.

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

Temes d'urgència: Justificació del SAD dependència del Contracte Programa
2016 (exp. 1344/2017
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1344/2017, relatiu a la Justificació del Sad Dependència
del Contracte Programa 2016.
II. Relació de Fets
El 12 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte Programa
2016-2019 per la coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badia del Vallès, en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i a les
polítiques d’igualtat.
L’ esmentat Contracte Programa estableix que la justificació s’ha d’efectuar en
les mateixes condicions que al 2015, amb l’excepció del SAD dependència en
el qual la gestió de la liquidació s’ha de fer d’acord amb les hores
efectivament realitzades i a partir del cost total del servei, calculat segons els
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Declarar extingida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
151 del mercat no sedentari, amb efectes de 31 de maig de 2017.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 14.1 del reglament regulador de la venda no sedentària de
badia del Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveu la renúncia expressa i
escrita a l'autorització administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d'Alcaldia número 2015-0428, de 08 de juny de 2015.

criteris que s’especificaran.
Atès el requeriment per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per tal que els ens locals trametin la justificació del SAD
Dependència en el període del 2 al 31 de maig de 2016.

Primer. Justificar la despesa corresponent al SAD Dependència de l’exercici
2016 per import de 294.401,26 € (dos cents noranta-quatre mil quatre-cents
un i vint-i sis cèntims).
Segon.- Justificar un total de 19.035,39 hores de SAD prestades
corresponents als Programes d’Atenció Individualitzada (PIA) de l’exercici
2016.
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Temes d'urgència: Contracte menor docència CP atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials (exp. 2812/2016)

Número : 2017-0018 Data : 29/05/2017

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que
la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació
interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la coresponsabilitzat en
la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2812/2016, relatiu al contracte menor de Serveis de
programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels mòduls
formatius del certificat professional d'Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.
II. Relació de Fets
1. En data 7 de desembre de 2016 ha estat publicat mitjançant el Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat),
Resolució del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la convocatòria de
subvencions FOAP 2016, d'acord amb la resolució TSF/2392/2016, de 25
d'octubre, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del Vallès, la quantitat
de 157.645,50 euros, per la realització de la totalitat de les accions formatives
sol·licitades.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

2n. D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria del SOC Formació
d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) 2016, Ordre d'acord amb la resolució
TSF/2392/2016, de 25 d'octubre i de la regulació dels certificats de
professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en
Institucions Socials (RD 1368/2007 i RD 1379/2008).
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els contractes menors de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als
coneixements tècnics específics dels mòduls formatius del certificat
professional d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials, que a continuació es relacionen, tenint en compte la valoració
realitzada a l’Annex I Valoracions Propostes i amb les consideracions comuns
següents:
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i
condicions:
a)Objecte: Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament
de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels
mòduls formatius del certificat professional d'Atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, codi CPV 80500000-9 Serveis
de formació.

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

Número : 2017-0018 Data : 29/05/2017

III. Fonaments de dret
1r. 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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3. La finalitat de les contractacions és formar a les persones participants per a
que obtinguin el certificat de professionalitat en qüestió i millorin les seves
possibilitats d'accés a un lloc de treball.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per informe del servei gestor d'Inserció laboral i Ocupació de data 18 de
novembre de 2016, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest
expedient de diverses contractacions menors amb objecte diferenciat i finalitat
compartida, consistent en la contractació dels serveis d’experts professionals
per a la planificació, programació i desenvolupament d’activitats teòriques i
pràctiques vinculades a un dels certificats de professionalitat atorgats,
concretament el d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en
Institucions Socials.

b) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu hora màxim és de 42€ i l'import
del contracte variarà dependent de la durada dels mòduls formatius a impartir
per el/la docent i que consta en la relació dels contractes. Per la naturalesa
administrativa d'aquests contractes menors estan exempts d'IVA, segons
l'article 20.1, 9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'IVA

2) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de
les activitats teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics
específics del mòdul “Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en
institucions “,
MF1017_2, (70 h. + 7 hores preparació i avaluació)
Contractista : Sandra Meléndez Asensio
Preu del contracte : 3.360,00 €
3) Serveis programació, docència, avaluació i desenvolupament de les
activitats teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics
específics del mòdul “Intervenció en l’atenció sociosanitària en
institucions”,
MF1018_2, (70 h. + 7 hores preparació i avaluació).
Contractistes: Pilar Moliner Milán i Sandra Meléndez Asensio
Preu del contracte : 3.360,00 €
4) Serveis programació, docència, avaluació i desenvolupament de les
activitats teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics
específics del mòdul Suport psicosocial, atenció relacional i
comunicativa en institucions,
MF1019_2 (130 hores de docència + 19 hores de preparació i/o
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Mòdul 1. MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit
institucional ( 100 hores de docència + 15 hores de preparació i/o
avaluació ).
Contractista : Elisenda Marin Redondo
Preu del contracte : 4.830,00 euros.
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1) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de
les activitats teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics
específics del mòdul “Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit
institucional”,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació del contractes objecte d’aprovació:

avaluació ).
Contractista : Rosa Maria Miró Pelechà
Preu màxim : 6.258,00 €

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

c) Obligacions dels contractistes i règim jurídic: Els derivats de la Resolució
TSF/2392/2016 de 25 d'octubre i d'acord amb el compliment dels estàndars de qualitat que
determini el servei gestor.

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.. Adquirir el compromís de generació al pressupost de despeses de
2017, del crèdit procedent de la subvenció atorgada pel SOC, i de tramitació
dels documents comptables d’autorització i disposició de crèdit (AD)
corresponents. Aprovar els documents comptables annexos d’autorització i
disposició de crèdit (AD), pels objectes i imports assenyalats, amb càrrec a la
partida 2017 1303 2411 22706, del pressupost de 2017.
Quart. Notificar el present acord als interessats i donar compte als serveis
econòmics municipals.
Acabada la sessió la presidenta dona per finalitzada la reunió.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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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 es podran 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:
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b) Condicions econòmiques i forma de pagament : Un cop acceptada, la
subvenció atorgada pel SOC s’incorporarà al pressupost de despeses de
2017. La partida pressupostària on correspondrà carregar la despesa és la
següent : 2017 1303 2411 22706. El pagament del preu es realitzarà dins dels terminis legals
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c) Vigència: Tots el contractes es desenvoluparan dins del termini del 21 de
desembre de 2016 al 30 de juliol de 2017,segons l’objecte i planificació
establertes.

