Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/29

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

21 / de juliol / 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:
Montserrat Jiménez Molina

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2017.
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Documents comptables (exp. 2019/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2019/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
16.192,52€, segons es detalla a la relació núm. 2017/26, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 91.071,05€, segons es detalla a la relació núm. 2017/62,
adjunta.

Aprovació compte gestió recaptatòria multes abril-maig-juny 2017 (exp. 1367/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1367/2017, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes del
mesos d’ abril, maig i juny de 2017.
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 els mesos d’ abril, maig i juny 2017.
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

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

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 21 de juliol 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.

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. 1704, núm. 1705 i núm. 1709
corresponents al mesos d’abril, maig i juny de 2017, segons annex.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1922/2017, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria dels mesos
d’abril a juny de 2017.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant els mesos d’abril a juny de 2017 i corresponent a les
liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés 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.

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació compte gestió recaptatòria ORGT abril-juny 2017 (exp. 1922/2017)

Per tot això, s'acorda:
Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 0417, 0517, 0617 corresponents
als mesos d’abril a juny de 2017, segons annex.
Segon: Aprovar els documents comptables annex, segons conveni amb SOREA de data 6 de
maig de 1996.

Aportació al Fons Català de Cooperació al projecte 3061-Nicaragua (exp. 1825/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1825/2017, relatiu al pagament de la quota al Fons Català de Cooperació i
a la aportació específica al projecte 3061
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Vist l’informe de l’Interventor accidental.

II. Relació de Fets
L’Ajuntament coopera, cada any, amb el Fons català de Cooperació a través del pagament de
la quota anual i d’aquesta manera, contribueix a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits i promoure
projectes de sensibilització al nostre país.

El projecte pretén contribuir a l’enfortiment de la participació ciutadana i la promoció educativa
com a instruments per resoldre les nombroses necessitats i conflictes individuals, socials i
familiars i millorar la qualitat de vida de la comunitat del barri Memorial Sandino.
El projecte rep l’aval del Fons català de cooperació des del 2007 que, a més a més, en fa un
seguiment estret, ja que tenen seu a la mateixa ciutat. Donat que l’entitat Vinculos Ahimsa s’ha
donat de baixa, l’Ajuntament ha acordat amb l’entitat donar continuïtat al finançament del
projecte directament a travès del Fons Català de cooperació. Sent la única entitat de
cooperació que ha sol·licitat aquest any una ajuda econòmica a l’Ajuntament, es dedicaran els
2000€ destinats a subvenció d’entitats de cooperació a aquest projecte a travès d’una
aportació al Fons Català de Cooperació. Per tant, des del servei de cooperació, es proposa
realitzar una aportació de 2000 € al projecte 3061 del fons català de cooperació, a càrrec de la
partida 0703.2314/48908.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/2016 de 23
de març.

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

El mes de febrer de 2017, l’entitat Vinculos Ahimsa va comunicar a l’Ajuntament de Badia del
Vallès, la seva voluntat de traspassar el seu projecte «Casa d’Atenció Social de Managua» a
l’entitat local corresponent al barri de Memorial Sandino a Nicaragua, ONG anomenada
«Ahimsa Nicaragua». Es tracta d’un projecte de cooperació al qual l’Ajuntament de Badia del
Vallès dona un suport econòmic des de fa anys, atès que ha valorat sempre positivament la
seva qualitat i el seu impacte social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Des del Servei de Cooperació de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es proposa realitzar el
pagament a la quota anual de 1.100,00€ amb el Fons Català de Cooperació, a càrrec de la
partida 0703.2314/48906 del pressupost vigent.

Primer. Aprovar i signar els fulls de compromís de l’aportació de 1.100,00€ al Fons Català de
Cooperació i l’aportació de 2.000,00€ pel projecte 3061.
Segon. Aprovar els documents comptables ADO que s’adjunten i formen part d’aquesta
proposta amb càrrec a la partida 0703.2314/48906 i 0703.2314/48908
Tercer. Notificar el present acord als Fons Català de Cooperació.

Aprovació error material acord de cessió magatzem 37 Mercat Municipal (exp.
1746/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1746/2017, relatiu a la renúncia de la titularitat de la concessió
administrativa del magatzem núm. 37 de 13’68m2 del mercat municipal i cessió a
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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Per tot això, s'acorda:

II. Relació de Fets
1. En 7 de juliol de 2017 per acord de la Junta de Govern Local es va acordar la renúncia de la
titularitat de la concessió administrativa per part de la senyora Alexandra Leu del magatzem
núm. 37 del Mercat Municipal a favor de l’Ajuntament i amb efectes del 30 de juny de 2017.
III. Fonaments de dret

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Rectificar l’error material en quant al primer punt de l’aparta d’acords aprovat per la
Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2017 en quant al nom de la sol·licitant que en
contes de la senyora Maria Rayo Peralta hi ha de constar la Sra. Alexandra Leu.
Segon Notificar el present acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Economia i a
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona per a la rectificació
en quant a l’error material.

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

2n. Comprovat que la petició de rescindir la titularitat de la concessió administrativa del
magatzem núm. 37 del mercat municipal la fa la Sra. Alexandra Leu mitjançant instancia a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, registre d’entrada núm. 5738/2017 de data 19 de juny de
2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. Vist que a l’hora de notificar per part de Secretaria es detecta un error material en l’apartat
Primer dels acords on apareix com a persona sol·licitant la Sra. Maria Rayo Peralta en
comptes de la titular actual la senyora Alexandra Leu.

Addenda Conveni Pla Educatiu d'Entorn (exp. 1499/2017)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1499/2017, relatiu a l'Addenda al Conveni PEE (Pla Educatiu d'Entorn)
2016-2017 per a l’organització de tallers amb la implicació de les famílies sobre diferents
àmbits de l’Educació per a la Salut.
II. Relació de Fets
En data 24 de juliol de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Badia del Vallès van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn.
Que amb data 3 d’octubre de 2016, es va signar una addenda al conveni esmentat per tal de
concretar l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions que
fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies. En aquesta addenda s’hi estableix tant
l’aportació del Departament d’Ensenyament com la de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar tallers per a famílies
sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en els centres educatius de màxima
complexitat del Plans educatius d’entorn. L’objectiu d’aquest tallers és implicar les famílies en
la gestió i promoció d’estils de vida saludables.
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Favorable

El Departament d’Ensenyament aportarà 3.000 euros destinats al desenvolupament de tallers
adreçats a famílies en l’àmbit de la salut durant el curs 2017.
III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/16 de 23 de març, en la Junta de Govern Local.

Modificació contractes d'assegurances, patrimoni municipal pòlissa núm. 86-5023707
(exp. 1699/2017)
Favorable
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. L'empresa FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, és adjudicatària del
contracte d'assegurança de la cobertura (continent i contingut) de les pèrdues o danys
materials en els béns mobles i immobles del patrimoni municipal de Badia del Vallès, en virtut
de l'acord adoptat per la Junta de Local de Govern de data 18 de desembre de 2015.
2. En data 4 de juliol de 2017 des del servei d’esports, 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 els quatre desfibril.ladors que es detallen a l’informe de modificació contractual
que forma part d’aquest expedient.
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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Notificar la present resolució a la subdirecció General de Suport i Atenció a la
Comunitat Educativa, Via Augusta 202-226, 4ª planta B, 08021 Barcelona
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Primer. Acceptar i signar l'Addenda al Conveni de col·laboració entre l'administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'ensenyament i l'Ajuntament de Badia del
Vallès per import de tres mil euros (3.000,00€) destinades al desenvolupament de tallers
adreçats a famílies en l’àmbit de la salut, per al curs 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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.

Tercer.- Aprovar un únic document comptable AD per import de 25,38€ , amb càrrec a la
partida pressupostària número 1902 9202 22400 de l'exercici 2017.

Contracte Menor de serveis de tutoria, pràctiques d'activitats administratives i activitats
de venda FOAP 2016 (exp. 1984/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1984/2017, relatiu al contracte menor de serveis de tutoria, seguiment i
avaluació de les pràctiques professionals no laborals, dels certificats de professionalitat de les
especialitat de: ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client i COMV0108
Activitats de venda.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor d'inserció laboral i ocupació, de data 13 de juliol, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a l'execució de
la subvenció atorgada de la Convocatòria de subvencions FOAP 2016, d'acord amb Resolució
TSF/2392/2016, de 25 d’octubre i, en definitiva que l’alumnat assoleixi la millora de
competències professionals en cada una de les especialitats i pugui així tenir més possibilitats
d’inserció laboral.
III. Fonaments de dret
Tenint en compte les Instruccions i guies que dicta el Servei d'Ocupació de Catalunya per a
l'execució, seguiment i avaluació de les accions formatives incloses a la Convocatòria FOAP
2016, d'acord amb Resolució TSF/2392/2016, de 25 d’octubre
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 els contractes menors de serveis de tutoria, seguiment i avaluació de les

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon- Aprovar el pagament de 25,38 € a l'empresa FIATC Mutua d'Assegurances i
Reassegurances a Prima Fixe, import resultant de la tercera modificació del contracte per
incloure a la pòlissa una nova cobertura.
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Primer.- Aprovar l'ampliació de la pòlissa núm. 86-5023707 contractada amb l'empresa
asseguradora FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija , per poder incloure la
cobertura dels quatre desfibril.ladors, a la pòlissa del contracte subscrit en data 31 de
desembre de 2015 amb aquesta empresa asseguradora, fins a la finalització d’aquest
contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

pràctiques professionals no laborals dels certificats de professionalitat de les especialitats de:
a) ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client amb la senyora Esther
Fernández Teruel i b) COMV0108 – Activitats de venda amb la senyora M. Teresa Mateu
Badia.

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista. Les que deriven de les Instruccions i guies
que dicta el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'execució, seguiment i avaluació de les
accions formatives de la Convocatòria de subvencions FOAP 2016, d'acord amb Resolució
TSF/2392/2016, de 25 d’octubre i l'activitat municipal subvencionada.
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 els documents comptables annexes d’autorització i disposició de crèdit (AD),
per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 13-03 2411-22706 del pressupost
general vigent.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Conveni amb l'entitat HUMANA- Fundación Pueblo para Pueblo (exp. 1336/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1336/2017 relatiu al Conveni amb l'entitat HUMANA- Fundación Pueblo
para Pueblo per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

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

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
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a) Objecte: serveis de tutoria, seguiment i avaluació de les pràctiques professionals no
laborals, en les especialitats expressades (codi CPV 80590000-6 Serveis de tutoria)]
b) Vigència i durada: Serà la següent per a cada especialitat:
- COMV0108 – Activitats de venda, té previst l’inici l’1 de setembre, per una durada de 80
hores, i la seva finalització el 30 de setembre.
- ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client té previst l’inici el 12 de
setembre, per una durada de 120 hores, i la seva finalització màxim el 30 d’octubre.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: La totalitat de les contractacions és de 2.608,00 €,
distribuïts segons el nombre d’alumnes i nombre d’hores de pràctiques de les seves
especialitats professionals, de la següent forma:
- ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client: 1.908,00 €
- COMV0108 – Activitats de venda: 700,00 €
Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors estan exempts d'IVA, segons
l'article 20.1.10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'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 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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

2.1 Al text del conveni elaborat consta, en síntesis, el següent contingut:
2.1.1 Accions objecte del conveni.
- Acció de recollida de roba usada per part de HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, a
través de cinc contenidors, instal·lats a càrrec de l’entitat, ubicats a diferents zones de Badia
del Vallès.
- Acord mutu en quant a la ubicació i numero de contenidors, en funció del volum de roba
recollit i de les necessitats detectades al territori.
- Acord de col·laboració per al foment del reciclatge i la solidaritat a través d’accions de
sensibilització, accions de cooperació internacional executades directament per HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo i accions de solidaritat local amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès:
* donació de 45 vals gratuïts d’un valor de 30€ amb els que es pot adquirir roba en els
establiments comercials d' HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo
* Donació de 1500 € per a entregar a l’Àrea de Serveis Socials per realitzar una compra
d’aliments destinada a la Botiga Social l’Olivera.
- Acord de col·laboració econòmica mitjançant una aportació de 150 € anuals per contenidors
per part d’HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo (són cinc contenidors que sumen en total
un import de 750€).

Número : 2017-0027 Data : 28/07/2017

CONSIDERACIONS RESPECTE LA PROPOSTA.
Primera. Caràcter, subjectes del conveni.
Aquesta cooperació i col·laboració es realitza amb caràcter voluntari, sota les formes i termes
previstos legalment a la normativa expressada i en les condicions que figuren en el projecte de
conveni (document annex que s’incorpora a l’expedient) entre l’Ajuntament de Badia del Vallès
i HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo.
Segona. Objecte i contingut del conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
L’objecte d’aquesta proposta de conveni de col·laboració és acordar les modalitats de recollida
selectiva de roba usada que realitzarà l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo,
comprometre’s conjuntament en la promoció i la sensibilització envers el reciclatge i el
comportament i desenvolupament sostenibles i definir les obligacions d'ambdues parts per
assolir els objectius fixats en aquest.

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme totes les actuacions necessàries per a
una correcta gestió de la recollida, i assumirà les despeses que això comporti:
- manteniment i neteja
- transport de la roba
- canvis en la ubicació i números de contenidors, segons acordin ambdues parts
L’entitat comunicarà trimestralment i anualment per escrit a l’Ajuntament de Badia del Vallès la
xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada.
L’entitat es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament contractada a aquest
efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin ser ocasionats en els
contenidors.
L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a posar a disposició d' HUMANA – Fundación
Pueblo para Pueblo l’espai suficient i necessari pels contenidors, preferentment en zones on
estiguin instal·lats contenidors de recollida selectiva (vidre , paper...) i realitzar aquesta cessió
de forma gratuïta.
2.1.3 Finançament de les accions convingudes.
Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per
part d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, sense que hi hagi contraprestació per les

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2.1.2 Obligacions que contreuen cadascuna de las parts.

mateixes a càrrec de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Non obstant això, el conveni contempla en annex I accions locals mitjançant donació de vals
de roba, aportació econòmica per compra d’aliments (1500 €) i 150€ anuals per contenidor, per
tal d’ampliar l’impacte de la seva acció al municipi.
2.1.4 Previsions sobre la gestió de les accions.
El projecte s’iniciarà al maig 2017.

2.2 Aquest objecte i contingut resta exclòs de l’àmbit del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, d’acord amb el seu article 4.1.c)
III. Fonaments de dret
1r. Entre d’altra:
Arts. 21 a 23, 25 a 28, 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 següents del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 Art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 Art.22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 Arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i
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2.1.6 Formes d’extinció.
En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s'haurà de notificar amb
una antelació de tres mesos a la data de finalització del conveni, havent de rescabalar
igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de que existeixin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1.5 Termini de vigència del conveni.
La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada mínima i obligatòria
de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es podrà prorrogar automàticament
per un màxim de dos anys més, essent un total de quatre anys la vigència d’aquest conveni.

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern
Local.
Per tot això,s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i HUMANA –
Fundación Pueblo para Pueblo per acordar les modalitats de recollida selectiva de roba usada
que realitza l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo i la col·laboració per part de
l'entitat a l'àmbit de la solidaritat local i la promoció del reciclatge i atendre les finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo.

Conveni per al projecte de Promoció de la Convivència als centres d'educacio
secundaria del Municipi (exp. 1927/2017)

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

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1927/2017, relatiu al Conveni per al Projecte de Promoció de la
Convivència als centres d’educació secundaria del municipi.

2n. 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 Projecte de Promoció de la Convivència i el Conveni administratiu entre
l'Ajuntament de Badia del Vallès i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Badia del Vallès en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat
d’ensenyament secundari obligatori a través del esmentat Projecte de Promoció de la
Convivència i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord al Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Conveni de col·laboració amb entitats pel programa orienta + 30 (exp. 1993/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1993/2017, relatiu a Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Badia del
Vallès, Promoció Econòmica de Sabadell,SL, Fundació Barberà Promoció, Fundació Privada
ECOM, i Fundación Secretariado Gitano, per a l’execució conjunta del Programa Integral per
a persones majors de 30 anys desocupades de llarga durada 2017, que promou el Servei
d’Ocupació de Catalunya i que es sol·licita amb el nom d’ ORIENTA + 30.

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
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52,
53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 48 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
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2. S’ha redactat de forma conjunta ente l’Ajuntament de Badia del Vallès, l’Institut de Badia del
Vallès i l’Institut Federica Montseny, el projecte de promoció a la convivència que s’adjunta en
aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor d'educació de l'àrea
d'Acompanyament a les Persones, s'ha desenvolupat el conveni administratiu amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la
integració escolar i comunitària de determinats alumnes i promoure la convivència es preveu la
realització de tasques de servei a la comunitat en entitats del municipi com a alternativa a les
mesures d'expulsió.

II. Relació de Fets
1. En data 29 de novembre de 2016 es va publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, 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 (SOC).

5. A data 6 d’abril de 2017 les entitats agrupades acorden l’acceptació de la subvenció tal com
ha estat atorgada provisionalment pel SOC.
6. En data 11 d’abril, per Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Badia del Vallès resol acceptar la
subvenció en els termes de la resolució provisional de dia 29 de març emès pel SOC.
7. En data 21 d’abril de 2017 el SOC emet l’atorgament definitiu de la subvenció per un total
de 378.909,77€, distribuïts de la següent manera:
- Ajuntament de Badia del Vallès: 94.740,87€
- Promoció econòmica de Sabadell, SL: 101.644,29€
- Fundació Barberà Promoció: 97.621,59€
- Fundación Secretariado Gitano: 45.478,02€
- Fundació Privada ECOM: 39.425,00€
El període d’execució serà des del 16 de maig de 2017 fins al 30 de març de 2018.
8. En reunions de coordinació entre els responsables dels departaments corresponents de les
entitats agrupades, s’acorda elaborar un conveni de col·laboració de caràcter voluntari, i en
compliment de la normativa esmentada, on es pacten els termes i condicions d’aquesta
col·laboració.
9. Vist l’informe de la coordinadora del projecte Orienta +30 de 17 de juliol de 2017, i la
proposta de conveni que s’adjunta i forma part d’aquest expedient.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52,
53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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4. En data 29 de març de 2017, l’òrgan col·legiat del SOC, regulat a la base 19 de l’annex 1 de
l’ordre TSF/318/2016 de 22 de novembre i l’article 14.2 de la resolució TSF/2939/2016, de 23
de desembre, va emetre el corresponent informe de valoració, i es va publicar amb data 30 de
març de 2017, del qual s’extreu la proposta de resolució provisional per la qual s’atorga la
subvenció sol·licitada, excloent a l’entitat Eral Grup del projecte, i l’import de la subvenció
corresponent a la gestió per part d’aquesta.
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3. El dia 16 de març de 2017 l’Ajuntament de Badia del Vallès, a través del Servei Municipal
d’Ocupació, va presentar la sol·licitud de subvenció a l’esmentada convocatòria davant del
SOC, en representació de les entitats agrupades següents: Promoció Econòmica de Sabadell,
l’Ajuntament de Badia del Vallès, Fundació Barberà Promoció, la Fundació ECOM, la
Fundación Secretariado Gitano i l'empresa Eral Grup.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 28 de desembre de 2016, es va publicar en el DOGC, la resolució TSF/2939/2016,
de 23 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 en relació a les
actuacions de Programes Integrals adreçades a persones majors de 30 anys en situació de
desocupació de llarga durada que promou el SOC.

novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 48 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern
Local.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1471/2017, relatiu a Conveni Associació Vidus i Vídues de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
A data 30 de juny de 2017 la Junta de Govern aprovà el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Associació de vidus i vídues de Badia del Vallès amb la
finalitat de realitzar sessions grupals de musicoteràpia. Posteriorment de l’aprovació,
l’Associació de Vidus i Vidues de Badia del Vallès informa a l’Ajuntament que l’activitat del
conveni no és de musicoteràpia sinó, que l’activitat que realitzen és Psicoteràpia grupal i
individual.
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; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 22 i ss. de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. 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. Modificar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i
l’ASSOCIACIÓ DE VIDUS I VÍDUES pel que fa a l’activitat que realitza l’associació, ja que on
es definia l’activitat de musicoteràpia havia de ser la de de Psicoteràpia grupal i individual.
Segon. Formalitzar el conveni amb les modificacions realitzades.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Modificació conveni Associació Vidus i vidues (exp. 1471/2017)
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Primer. Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès
conjuntament amb Promoció Econòmica de Sabadell,SL, Fundació Barberà Promoció,
Fundació Privada ECOM, i Fundación Secretariado Gitano, per l’execució del programa
ORIENTA +30, i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest
acord.
Segon. Notificar el present acord a les entitats agrupades dins del programa ORIENTA +30 i
participants del present conveni de col·laboració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Contracte menor d'obra modificació instal·lació elèctrica CEIP La Jota (exp. 1352/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 22, 23, 111, 122, 125, 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 memòria valorada de l'obra menor per l'adequació de la instal·lació elèctrica
de Baixa Tensió del CEIP La Jota.
Segon. Aprovar el contracte d’obra menor per l'adequació de la instal·lació elèctrica de Baixa
Tensió al CEIP La Jota, amb l'empresa J.PRIETO VALLES, S.L, que s'ajustarà a la Memòria
valorada.
Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb la memòria valorada i pressupost amb el
següent règim i condicions bàsiques:
a) Objecte: Contracte de Obra Menor per la instal·lació de BT "CEIP La Jota", amb
codi CPV 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad.
b) Vigència: 1 mes, des de la data de la seva aprovació per part de la Junta de Govern
Local.
c) Preu del contracte i IVA aplicable:13.835,73 euros i 2.905,50 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptats des de la data de presentació de la
factura, 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

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2. Aquesta obra, definida en la memòria valorada, té caràcter menor no afecta l'estabilitat,
seguretat i estanquitat de l'edifici o instal·lacions i es adequada a la legalitat urbanística.
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II. Relació de Fets
1. En data del 28 de Febrer del 2017 es va realitzar la inspecció periòdica de Baixa Tensió per
part de la empresa OCA ICP, l’acta de la qual va motivar la necessitat de realitzar les obres i
actuacions necessàries per tal d’esmenar tots els defectes trobats. Es va encarregar la
redacció de la memòria valorada de l’obra al senyor ALFREDO CASTILLO, enginyer tècnic
industrial, amb núm. de col·legiat 12.527, que la va emetre en data del 14 de Març del 2017.
La obra definida a la memòria resulta necessària i idònia per tal d’esmenar els defectes trobats
a unes instal·lacions ubicades a un edifici de pública concurrència, per a la qual cosa és
necessària la seva contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2017, relatiu a la Memòria valorada i el contracte menor de l’obra per
la instal·lació de BT "CEIP La Jota".

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les obres s’han de realitzar
segons la memòria valorada, amb els seus amidaments, dins del termini d’execució
establert i d’acord amb el pressupost presentat pel contractista.
f) Serà responsable del contracte i de la direcció d’obra, el senyor Antonio Polo
Casado.
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.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1245/2017, relatiu a les Sol·licitud de subvencions per a entitats locals 2017
II. Relació de Fets
Segons informe tècnic del servei d’Acció Social i Cultural de l'Àrea d'Acompanyament a les
Persones relatiu a l'aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió de
subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la
ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d'aplicació.
2n. D'acord amb les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i
formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos 1 i 2 que s'adjunten.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per resolució 229/2016 de
23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i
formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos 1 i 2 i formularis S1 i S8.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici
pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i associacions sense ànim
de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions ciutadanes i que tinguin entre els seus
objectius i fins socials la realització d'activitats de caire cultural , social, educatiu, esportiu, etc.
Excepcionalment podran optar a aquesta convocatòria de subvencions, grups de persones
representats per una persona física de la població, quan la rellevància cultural extraordinària
del projecte presentat i els seu impacte en el municipi ho aconselli.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa J.PRIETO VALLES, S.L i donar compte als
serveis econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 1404.1513.22799 del pressupost general
vigent.

Tercer. Aprovar l'autorització de despesa per import de 25.000€ (vint-i-cinc mil euros), amb
càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual.
Quart. Donar publicitat en els taulells d'anuncis de l'Ajuntament i d'altres mitjans adients de
comunicació. El període de presentació de sol·licituds serà del 1 fins el 30 de setembre de
2017

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopta el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1288/2017, relatiu a Jubilació anticipada per voluntat de l´interessat
(Funcionari/a de Carrera)
II. Relació de Fets
1. En data 05/05/2017 el funcionari senyor Josep Torrella Olivé va presentar instància amb
núm. 2017-E-RC-3911 on sol·licitava que es portés a terme la seva jubilació anticipada amb
efectes de 01/07/2017.
2. Per instància presentada, en data 21/06/2017 i amb el núm. 2017-E-RC-5820, sol·licita
canvi de data i acollir-se a la baixa voluntària per motiu de la seva sol·licitud de jubilació
anticipada, amb efectes del 22/08/2017, i a percebre l´indemnització prevista a l´Acord
Regulador article 35.
III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d ´abril, de l
´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris pot ser de
manera voluntària i a sol·licitud d´aquest, sempre que es reuneixin els requisits i condicions
establertes al Règim de la Seguretat Social que sigui d´aplicació.
2n. D´acord amb el que estableixen els articles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d
´octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
3r. D´acord amb el que disposen els articles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la
pèrdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.
4t. D´acord amb el que disposa l´article 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual
s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social
dels funcionaris/àries de l'Administració Local.
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Favorable
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Temes d'urgencies: Jubilación Anticipada por Voluntad del Interesado (Funcionario de
Carrera) (exp. 1288/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TEMES D'URGÈNCIES

5è. D´acord els articles 204 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social
aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
6è. D´acord amb el que disposa l´article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Primer. Declarar al funcionari de carrera senyor Josep Torrella Olivé, en situació de jubilació
ordinària amb efectes de data 22 d’agost de 2017, data en la que es declararà extingida la
relació funcionarial i la pèrdua de la condició de funcionaria d’aquesta Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la liquidació
dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a aquesta proposta d
´acord.
Tercer. Reconèixer al senyor Josep Torrella Olivé, el dret a percebre l’import corresponent al
premi per jubilació anticipada de 26.400,00 euros. Aquest import anirà amb càrrec a la partida
núm. 2002 9204 16103 del pressupost municipal vigent. Diferir l´abonament d´aquest import a
la nòmina de la mensualitat d'agost de 2017.
Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a l’interessat, a l’àrea corresponent,
al comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

Acabats els assumptes a tractar la presidenta dona per finalitzada la sessió, document signat
electrònicament, en dono fe, la secretària.
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Per tot això, s'acorda:
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8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per declarar jubilació
ordinària del personal, segons Decret d´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

7è. D´acord amb el que disposa l´article 35 de l´Acord Regulador del personal funcionari de l
´Ajuntament de Badia del Vallès.

