
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2018/33 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 11 d’octubre de 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 13:45 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretària Carme Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez NO

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Iván Sanz Pérez:
«Treball»

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 a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del  
dia 5 d’octubre de 2018.

Aprovació  documents  comptables  i  reconeixement  d'obligacions  (Expedient 
2928/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient  número  2928/2018,  relatiu  a  l’aprovació  de  documents  comptables  i 
reconeixement d’obligacions.

II. Relació de Fets
S’ha  procedit  a  la  fiscalització  prèvia  i  comptabilització  provisional  de  factures 
conformades i dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions annexes.

III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:

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.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització de despeses en fases A, de les següents relacions:

Relació núm. A/2018/1 import -4.310,80 €
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Segon.  Aprovar  l’autorització  i  compromís  de  despeses  en  fases  AD i  D,  de  les 
següents relacions:

Relació núm. D/2018/32 import -57.341,38 €

Tercer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i 
O de les següents relacions:

Relació núm. O/2018/134 import 404.943,36 € 

Relació núm. O/2018/136 import 38.182,14 € (Factures Endesa)

Relació núm. O/2018/138 import 1.080,51 € (Factures conformades electrònicament 
al Gestiona)

Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2018/218 import líquid 45,19 € (Formalitzacions)

Relació núm. P/2018/219 import líquid 365.484,15 €

Relació núm. P/2018/220 import líquid 38.182,14 € (Factures Endesa)

Relació  núm.  P/2018/221  import  líquid  1.080,51  €  (Factures  conformades 
electrònicament al Gestiona) 

Aprovació documents comptables extrajudicial de crèdits (Expedient 2890/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient  número  2890/2018,  relatiu  a  l’aprovació  de  documents  comptables  i 
reconeixement d’obligacions .

II. Relació de Fets
Vist l’expedient 1857/2018 relatiu a l’aprovació extrajudicial de crèdits, per acord del 
Ple de data 26 de juliol 2018.
S’ha  procedit  a  la  fiscalització  prèvia  i  comptabilització  provisional  de  factures 
conformades i dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals 
gestors de les despeses, inclosos a les relacions annexes.

III. Fonaments de dret
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D’acord amb la normativa:

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.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener 2018.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i 
O de la següent relació:

Relació núm. O/2018/130 import 16.118,84 € 

Relació núm. O/2018/131 import 8.322,03 € SOREA

Segon.:  Ordenar  a  la  Tresoreria  municipal  el  pagament  líquid  de  les  següents 
relacions:

Relació núm. P/2018/211 import líquid 16.117,11 €

Relació núm. P/2018/212 import líquid 8.322,03 € SOREA

Aprovació relació d'operacions comptables d'ingressos ORGT corresponents al 
mes de juny 2018 (Expedient 2654/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment
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I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2654/2018,  relatiu  a  l’aprovació  del  compte  gestió  recaptatòria 
d’ingressos del mes de Juny de 2018.

II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les 
funcions de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat d’ingressos de Juny 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

Atès  el  manual  de  Diputació  de  Barcelona  del  Servei  d’Assistència  a  la  Gestió 
Econòmica  i  Local  “La  Recaptació  i  l’ORGT”  en  relació  al  procediment  de 
comptabilització dels ingressos delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III. Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de 
març.

Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria

RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la relació d’operacions comptables d’ingressos, i les operacions no 
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat 
d’ingressos d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Juny de 2018, 
segons documents annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) 
corresponent a la taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal de l’Organisme de Gestió Tributaria a l’aplicació 
pressupostaria 0202.9311.22708 “Política Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per 
import de 3.911,17 € corresponent al període de Juny 2018 del comunicat d’ingressos 
i la seva formalització al concepte no pressupostari 30006. 

Aprovació  relació  operacions  comptables  del  fitxer  de  multes  d'ORGT 
corresponent al mes de maig 2018 (Expedient 449/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 449/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes del  
mes de Març de 2018.
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II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions  
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 
Vist el comunicat de multes de Març 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i  
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos 
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III. Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no 
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  de  multes 
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Març de 2018, segons documents 
annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la 
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici  
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de 
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política 
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 1.771,57€ corresponent al període de 
Març 2018 del  comunicat  de multes,  i  la  seva  formalització  al  concepte no  pressupostari 
30006.

Aprovació Justificació subvenció del fons de prestacions per a festes majors 
atorgat per la Diputació de Barcelona (Expedient 2240/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2240/2018 relatiu a la justificació de la subvenció per a Festes 
Majors de la Diputació de Barcelona.

II. Relació de Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 18/12/2017 va aprovar el 
catàleg de serveis per l’any 2018. El catàleg de serveis s’inclou el  fons «Activitats 
culturals de les festes majors» consistent en el suport al desenvolupament d’activitats 
de caràcter cultural en el marc de la festa major del municipi.

La  Diputació  de  Barcelona  va  aprovar  la  concessió  dels  fons  de  prestacions  a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès per import de 2.430€

En data 21/03/2018 l’Ajuntament de Badia del Vallès va acceptar l’ajut de la Diputació 
de Barcelona per al fons referit.

III. Fonaments de dret
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1. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 
de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
de  catàleg de  servies  i  el  seu  règim,  complementada  i  modificada  per  decret  de 
Presidència  núm.  8535/17,  de  5  de setembre de 2017,  rectificat  per  decret  núm. 
8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).

2.  Vist  l’apartat  7.3.a)  de  l’esmentada  Refosa  núm.  1/2016,  que  atribueix  a  les 
vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta 
de Govern l’aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.

3.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en 
la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la justificació de la subvenció del fons de prestacions per a les festes 
majors atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 2.430€ 

Segon.  Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona a travès de la plataforma del 
Portal Municipal de Tràmits (PMT) 

Justificació Programa Treball i Formació 20174 Linia PRMI (contractacions de 
sis mesos) (Expedient 2475/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2475/2018, relatiu a la justificació del Programa TFRO 2017, línia 
PRMI corresponent a les contractacions de sis mesos.

II. Relació de Fets
1.  Arran  la  provisió  d'inici  d'aquest  expedient  des  del  servei  gestor  d’Orientació  i 
Inserció  Laboral  i  Formació  Ocupacional  de  l'àrea  de  Promoció  Social  i 
Acompanyament Educatiu, s'ha desenvolupat el Programa Treball i Formació 2017, 
amb la finalitat de contractar a persones aturades, per un període de sis mesos.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe favorable del servei gestor.

III. Fonaments de dret
1r. Vista l’ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.
2n.  Vista  la  resolució  TSF/2162/2017,  d’1  de  setembre,  per  la  qual  s’obre  la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
4t. Vista l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i 
de subvencions.
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5é.  Vista la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de subvencions,  i  el  Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol que la desplega. 
6é. Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació 
del Servei d'Ocupació de Catalunya. 
7é.  L’àmbit  competencial  recau  materialment  dins  de  les  atribucions  de  l'alcaldia 
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en 
la Junta de Govern Local.

Per tot això, s'acorda: 

Primer.  Presentar  la  justificació  del  Programa Treball  i  Formació  2017 línia  PRMI, 
corresponent a les contractacions de sis mesos, per un import total de 47.275,00 € 
dels quals 46.900,00 € corresponen a les contractacions i 375,00 € a la formació de 
les persones participants.

Segon. Renunciar a 9.455,00 € del total de la quantitat atorgada, que no han estat 
executats i segons els termes de la convocatòria no correspon justificar.

Tercer.  La notificació del present acord al  Servei d’Ocupació de Catalunya es farà 
telemàticament  mitjançant  l’enviament  de  la  documentació  corresponent  a  la 
justificació a través de la plataforma EACAT. 

Canvi de cambra de carn a peix Mercat Municipal (Expedient 2733/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2733/2018, relatiu al canvi de cambra de carn núm. 14 amb 4,05 
m3 de superfície per la cambra del peix núm. 2 i que s’acotarà la seva superfície en 
4,05m3 del Mercat Municipal.

II. Relació de Fets
1. En 5 de juny de 2015 per Resolució d’Alcaldia es va aprovar concedí el canvi de la 
cambra de peix núm. 2 a la cambra de carn núm. 14 al senyor Antonio Romero Cerro 
per motius de dimensions de les cambres.

2. Vist les reiterades queixes per part dels concessionaris del mercat que utilitzant la 
cambra  de  carn  i  després  de  comprovar  la  conveniència  que  el  productes 
emmagatzemats pel concessionari de la parada del mercat 5-10 és en la càmera de 
peix.

3. Vist l’informe per part del responsable del mercat de data 17 de setembre de 2018 
per realitzar el canvi de cambra i per adaptar l’espai a l’ocupació que necessita al 
concessionari de la parada núm. 5-10.

4. Vist l’informe tècnic favorable per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç 
de data 1 d’octubre de 2018. 

III. Fonaments de dret
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1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de 
Règim Interior del Mercat Municipal.

2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).

3è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret 
d’Alcaldia número 52/2018 de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar el  canvi  de la  cambra al  Sr.  Antonio Romero Cerro,  passat  de la 
cambra núm. 14 de carn i de superfície 4,05m3 a la cambra de peix núm. 2 i  de 
superfície 4,05m3 i amb efectes del 1 d’octubre de 2018.

Segon. Actualitzar els padrons de les cambres de carn i peix, deixant lliure la cambra 
núm. 14 de carn per a la seva disposició per un altre concessionari.

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

Contracte de subministrament de vestuari i calçat de seguretat generals per al 
personal  i  uniformes,  calçat  i  altres  complements  per  a  la  Policia  Local 
(Expedient 1214/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número  1214/2018, relatiu al contracte administratiu  subministrament de 
vestuari  i  calçat de seguretat generals per al personal i  d’uniformes, calçat i  altres 
complements per a la policia local de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de la Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea 
de Serveis Centrals, de data 11 de juliol de 2018.

2.  Per  l'informe-memòria  del  servei  de  Recursos  Humans  i  Prevenció  de  Riscos 
Laborals, de data  27 de setembre de 2018,  s’acredita la necessitat de contractar el 
subministrament de vestuari laboral i calçat de seguretat general per al personal de 
l'Ajuntament de Badia del Vallès i uniformitat, complements i calçat de seguretat per a 
la policia local, en atenció a les obligacions legals derivades de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i a les obligacions establertes en les 
disposicions addicionals de l’Acord Regulador del Personal Funcionari i del Conveni 
Col·lectiu vigent en matèria subministrament de vestuari i calçat laboral, incloent-hi el 
subministrament  periòdic  de  roba  i  altres  elements  necessaris  per  al 
desenvolupament  de  les  funcions  policials  recollides  a  la  llei  de  Policies  locals 
16/1991, de 10 de juliol i amb l’objectiu d’assolir idòniament amb eficàcia i eficiència 
una minoració de preus i millores de qualitat en els productes i els serveis.
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3.  A  l'informe-memòria  es  motiva  també  les  característiques  de  l'objecte,  les 
condicions econòmiques i pressupostàries i s'incorpora al Plec de prescripcions de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, així com les finalitats i 
objectius de la contractació.

III. Fonaments de dret
1r.  D’acord  amb el  que  es  disposa  als  articles  16,  21,  28,  63,  116  i  117,  131  i 
següents,  156  a  158,  i  298  següents  i  concordants  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional d’aquesta la Llei 9/2017, de 
8 de novembre i  de conformitat  amb les facultats delegades en aquest  òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  l'expedient  de  la  contractació,  mitjançant  tramitació  ordinària, 
procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, del  subministrament de vestuari i 
calçat de seguretat generals per al personal i d’uniformes, calçat i altres complements 
per a la policia local de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb un valor estimat de 
173.727,60 € euros, sense IVA.

Segon. Aprovar el  Plec de prescripcions de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars, que regiran aquesta contractació.

Tercer.  Convocar  la  licitació  i  publicar  l'anunci  al  Perfil  de  contractant  municipal, 
perquè durant el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació 
els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

Quart.  Acordar  que  l’autorització  i  l’execució  d’aquest  contracte,  així  com  les 
pròrrogues previstes que comporten despeses de caràcter plurianual, quedi sotmesa 
a la condició suspensiva d’aprovació prèvia als respectius pressupostos municipals de 
crèdit  suficient,  adequat  i  disponible  durant  cada  exercici  de  vigència  d’aquest 
contracte. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

Ajuntament de Badia del Vallès
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