Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

15 / de gener / 2020

Durada

Des de les 10:10 fins a les 10:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

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 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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 22/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/01/2020
HASH: 2c82e74a716ad59bb671756673abb5a4

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 22/01/2020
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern local del dia 19 de
desembre de 2019.

Aprovació despesa 1r quadrimestre pròrroga Contracte serveis de prevenció aliè (exp.
204/2019)

II. Relació de Fets.
1. Per Provisió de la Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea de Serveis Centrals de data 21 de de
gener de 2019, es va iniciar l'expedient de 2a pròrroga de la vigència del contracte
administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals, arran de l'informe de la
Directora de l’Àrea de Serveis Centrals de igual data 21 de gener de 2019 i l’escrit de
sol·licitud de pròrroga de l’empresa contractista, EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD
EN EL TRABAJO, S.L.U. (EGARSAT), de igual data 21 de gener de 2019.
2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta de Govern
Local, de data 1 d’abril de 2016, i es va formalitzar amb l'adjudicatària en data 5 d’abril de
2016, essent la seva data d'inici l’1 de maig de 2016 i la seva duració de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.
3. Instruït l'expedient, han estat emesos els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.
4. En data 22 de febrer de 2019, en sessió de la Junta de Govern Local acorda la 2a pròrroga
del contracte administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals, per un
termini d’un any natural, amb efectes a partir del dia 1 de maig de 2019 fins al 30 d’abril de
2020, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent subscrit amb l’empresa
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. (EGARSAT).
III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera del contracte administratiu, així com la cinquena del Plec de clàusules
administratives particulars, disposen: «La vigència del contracte podrà prorrogar-se, per mutu
acord de les parts, fins a un màxim de 2 anys, mitjançant resolució expressa, a proposta del
responsable del contracte i consentiment del contractista, amb un més abans, com a mínim,
de la finalització de la vigència inicial o de les seves pròrrogues».
2n. D'acord amb l'informe tècnic de la responsable del contracte es justifica la necessitat i
idoneïtat de continuar la prestació del servei objecte del contracte, en atenció a l’assoliment de
la totalitat de les prestacions pactades mitjançant contracte i perquè el preu establert al
contracte redueix en 2.244,95 euros l’any el preu de licitació, generant un estalvi a
l’Ajuntament en tota la durada del contracte (2 anys + 2 anys de pròrroga) de 8.979,80 euros.
3r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment
de la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 23,
303 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic; d’acord amb allò previst a la disposició addicional segona i
disposició transitòria primera de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i de conformitat amb les facultats delegades pel decret d’alcaldia número 2019-1186, de
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I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 204/2019, relatiu al procediment de la 2a pròrroga del contracte
administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals a l’Ajuntament de
Badia del Vallès. Aprovació de despesa de l’1 de gener al 30 d’abril de 2020

Número: 2020-0001 Data: 22/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 2.966,64 euros nets, amb un IVA de 365,05 €
(corresponent al 21% de 1.738,32 €, la part sotmesa a IVA, la resta -vigilància de la salut- està
exempta d’IVA), per a fer front la despesa del contracte de l’1 de gener al 30 d’abril de 2020,
amb càrrec a la partida pressupostària 1902.9203.27799 del pressupost vigent.

Identificació de l’expedient
Expedient número 5141/2019, relatiu al recurs d’alçada presentat pel Sr. José Carlos Izquierdo
López.
Relació de Fets
1. En la sessió celebrada de la Junta de Govern Local en data 10 de juliol de 2019 s’acorda
reconèixer el cessament del treball del funcionari senyor José Carlos Izquierdo López, membre
de la policia local d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019, atenent a
la seva sol·licitud presentada en data 23 de maig de 2019 i en virtut de l’ofici de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social aportat.
2. En data 27 de juny de 2019, el senyor José Carlos Izquierdo López presenta instància amb
número de registre d’entrada 2019-E-RC-6024, amb la que sol·licita l’abonament de la
indemnització prevista a l’article 35 de l’Acord Regulador vigent de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, al·legant que es jubila als 61 anys.
3. En data 13 de desembre de 2019, el Sr. José Carlos Izquierdo López presenta novament
instància, amb número de registre d’entrada 2019-E-RC-9878, al·legant que han transcorregut
tres mesos des de la presentació de l’anterior instància i considera que s’ha resolt la seva
petició per silenci administratiu amb caràcter desestimatori i, conseqüentment, passa a
formular recurs d’alçada.
Fonaments de dret
1. Els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
2. L’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
3. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les competències que
m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2019-1186 de data 10 d’octubre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació no admissió recurs d'alçada treballador (exp. 5141/2019)

Primer. No admetre a tràmit per improcedent el recurs d’alçada formulat pel Sr. José Carlos
Izquierdo en data 13 de desembre de 2019.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat.

Aprovació adjudicació concessió administrativa parades Mercat municipal núm. 134-135
(exp. 5182/2019)

II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 13 de març
de 2019, es va incoar expedient d'adjudicació directa de les concessions administratives d’ús
privatiu de bé de domini públic de les parades i magatzems del Mercat Municipal de Badia del
Vallès que han quedat desertes.
2. Aquest expedient està relacionat amb l’expedient 550/2019 que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran el procediment, la
convocatòria de la licitació i la publicació al perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i que va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2019.
3. En data 12 de desembre de 2019, es va presentar la proposició per part de la senyora Alexandra
Leu per a l'adjudicació directa de les concessions administratives de parades i magatzems del
Mercat Municipal. Aquesta proposició ha estat informada favorablement pel servei gestor en data
18 de desembre de 2019 i la interessada ha complimentat les obligacions d'ingressos i
documentals requerits previstos, d'acord amb la clàusula desena del Plec de Condicions.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/20/UE i 2014.
2n Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de 10
d’octubre publicar al BOP de data 14 de novembre,
Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar a la senyora Alexandra Leu les concessions administratives d’ús privatiu de bé de
domini públic de les parades del Mercat Municipal núm. 134-135, amb una superfície de 10’50m2,
propietat de l’Ajuntament, que a continuació es descriu, amb les condicions establertes al Plec de
Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix aquest procediment.
Parades
Adreça

Activitat

Superfície

Taxa

Mercat Municipal

Fruiteria

10,50m2

Ordenança Fiscal

núm.
134-135
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5182/2019, relatiu a l’adjudicació i formalització de la concessió administrativa
de les parades del mercat municipal núm. 134-135.

Número: 2020-0001 Data: 22/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

núm. 9

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 431231900 els ingressos derivats d’aquesta
concessió administrativa, donar compte als serveis d’economia municipal.

Sisè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al departament
de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat, a l’àrea d’Entorn
Urbà i Dret a la Ciutat i a l'Organisme de Recaptació Municipal i donar trasllat al departament de
premsa per a la publicació d’aquest acord en el perfil de contractant.

Aprovació traspàs concessió administrativa parades Mercat municipal núm. 132-133
(exp. 38/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 38/2020, relatiu al traspàs de les concessions administratives de les
parades del mercat municipal núm. 132-133.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 58/2020,
el senyor Santiago Segala Torra, com concessionari de les parades del Mercat municipal núm.
132-133 de 10,50m2 de superfície, destinades a l’activitat de “Queviures”, ha sol·licitat el
traspàs de les esmentades concessions administratives a favor de la senyora Alexandra Leu
per desenvolupar la mateixa activitat i per import de 100,00€.
2. En data 8 de gener de 2020 s’emet informe per part del responsable del Mercat expressat
que no detecta cap inconvenient per formalitzar el traspàs.
3. En data 8 de gener de 2020 s’emet informe per part del departament de tresoreria d’aquest
Ajuntament en el qual NO apareixen deutes amb aquest Ajuntament.
4. Atès l’informe per part de la Tècnica de Promoció Econòmica i Comerç de data 10 de gener
de 2020.
III. Fonaments de dret
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
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Cinquè. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró del mercat a la nova
concessionària amb efectes 1 de febrer de 2020.
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Quart. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual desplegarà efectes amb
les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins
del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables a la
concessionària, aquesta no obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la
concessió sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

del procediment administratiu comú (LRJAP).
3è. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 1186/2019, de
10 d’octubre, publicat al BOP de data 14 de novembre.
Per tot això, s'acorda:

Quart. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat
dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables
a la concessionària, aquesta no obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació dels deutes que pugui tenir
contrets amb l’Ajuntament i a l’ingrés de les quantitats esmentades, cosa que d’incomplir-se,
deixaria sense efecte el present acord.
Sisè. Facultar a l’alcaldessa perquè formalitzi el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el
qual desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el
mateix es signi.
Setè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat, a
l’àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Pròrroga Contracte Programa 2016-2019, per a l'any 2020 (exp. 5053/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I.Identificació de l'expedient
Expedient número Número 5053/2019, relatiu a l’Addenda de pròrroga per al 2020 del
Contracte Programa (en endavant CP) per la coordinació, cooperació i la col.laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant DTASF) i l’ajuntament de Badia
del Vallès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat,
II.Relació de fets
El DTASF i l’ajuntament de Badia del Vallès van signar l’any 2016 les condicions per a la
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el cobrament de la taxa corresponent al dret de
traspàs de la concessió administrativa.
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Segon. Requerir al senyor Santiago Segala Torra perquè en el termini de 10 dies naturals
ingressi a la Tresoreria d’aquest Ajuntament la quantitat de 20’00€ en concepte de drets de
traspàs segons l’ordenança fiscal núm. 9 article 6, apartar 9.a).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 132-133 de 10,50m2 de superfície, destinades
a l’activitat de “Queviures”, a favor de la senyora Alexandra Leu i per desenvolupar la mateixa
activitat i per import de 100,00€

III. Fonaments de dret
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 corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels
serveis i de llurs professionals.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar i subscriure la pròrroga per al 2020 dels serveis i programes inclosos en
l’anualitat 2019 del CP 2016-2019, en les mateixes condicions vigents per l’exercici 2019, tot
garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou conveni
quadriennal.
Segon.- Acceptar la subvenció atorgada en l’addenda de pròrroga per al 2020 del CP
2016-2019, per cadascuna de les fitxes i pels següents imports:
Fitxa 01 - Ajuts d’urgències socials

9.253,00 €

Fitxa 01 - Ajuts urgències socials – Pobresa energètica

12.580,41 €

Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)

165.800,75 €

Fitxa 01 - SAD Dependència

154.739,00 €

Fitxa 01 - SAD Social

26.692,38 €

Ajuntament de Badia del Vallès
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Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la responsable de l’Oficina
Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.
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Les addendes al CP signades per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 establien el
manteniment i la millora del finançament dels serveis, emmarcades dins els acords als quals
havien arribat prèviament el DTASF, l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la
Federació Catalana de Municipis.
Atès que amb el proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació de l’impacte de les
polítiques, així com potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les
persones i la comunitat.
Tenint en compte la immediatesa que requereix a hores d’ara garantir la continuïtat dels
serveis recurrents, així com la necessitat d’un període de reflexió, definició i implantació del
nou CP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019.

Fitxa 02.1 - SIS Servei d’atenció diürna

31.000 ,00 €

Fitxa 02.1.1 - SIS Servei d’atenció diürna estiu

5.000,00 €

Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius davant situacions risc

19.623,00 €

Ftxa 29.1 - Acció comunitaria-P. desenvolupament comunitari

13.000 €

Fitxa 30.2 – Atenció al poble Gitano – Prog: lleure actiu gitano

7.000 €

Fitxa 38 – Plans i mesures d’igualtat per persones LGTBI

4.000 €

Fitxa 39 – Servei d’orientació i acompanyament a les Famílies
Total

25.597,07 €
527.933,13 €

Tercer. Notificar la present resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

Número: 2020-0001 Data: 22/01/2020

53.647,52 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fitxa 08 - Programa d’inclusió socials

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5275/2019, relatiu al contracte menor de Serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques vinculades als coneixements
del Certificat de professionalitat d’operacions de fontaneria, calefacció i climatització
domèstica.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Inserció laboral i ocupació, de data 10/01/2020, s’acredita
que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi
estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a
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Contracte menor serveis de docència mòdul fontaneria (exp. 5275/2019)

D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 2019-1186, de data 10 d’octubre de 2019 publicat al BOP de data
14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques vinculades als coneixements del Certificat
de professionalitat d’operacions de fontaneria, calefacció i climatització domèstica, amb el
docent MIQUEL RUIZ MORRAL.
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 teòric-pràctiques vinculades als coneixements de fontaneria, calefacció i
climatització domèstica., codi CPV 80500000-9.
b) Termini d’execució i vigència. La previsió és començar el 20 de gener de 2020 i finalitzar
30 d’abril de 2020.
c) Preu del contracte. 10.325 € euros, i 0% d’IVA, 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,
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III. Fonaments de dret
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L’Ajuntament de Badia del Vallès, ni el seu centre de formació ocupacional no disposa de
personal docent propi, degut a que la tipologia de l’activitat i la dependència de l’atorgament
de la subvenció del SOC mitjançant convocatòria per concurrència competitiva, no
garanteix la continuïtat de la realització d’aquesta activitat.
d) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta mitjançant oferta pública a
Feina Activa i Xaloc i s’han enviat e-mails a docents que es van presentar en anteriors
convocatòries. S’han valorat els currículums presentats que complissin els requisits d’acord
amb els consideracions tècniques i específiques necessàries per a la seva correcta
execució i s’adjunta l’informe de valoració del procés de selecció en aquest expedient.
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evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) El contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament
superin l’import màxim legal del valor estimat per aquest tipus de contracte, conforme
disposa l'article 118.3 del la LCSP.
c) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
poder portar a terme les accions formatives de l’atorgament de la subvenció del SOC en la
convocatòria FOAP-2019.
Aquestes necessitats del contracte són recurrents o periòdiques, però cal l’atorgament
previ de la subvenció de la convocatòria del SOC al nostre ajuntament. Per la naturalesa i
especificitat tècnica dels serveis a contractar, així com la pròpia normativa reguladora dels
certificats de professionalitat i les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC) (ORDRE TSF/170/2018), exigeixen que la formació sigui
impartida per professionals experts autònoms homologats pel SOC.

Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament
f) Responsable del contracte. Carme Sànchez Solé Directora del centre de formació
ocupacional.
Tercer. Disposar dins del Projecte: 2019-3-FOAP9-1, de la retenció de crèdit realitzada RC
220190025131 en l’expedient 4104/2019 amb càrrec a l'aplicació 1303 2411 22706 del
pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.
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e) Obligacions essencials i règim jurídic. Les derivades de les bases reguladores de la
convocatòria del SOC Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP-2019) (Ordre
TSF/170/2018, de 8 d'octubre), la regulació del certificat de professionalitat IMAI0108
d’Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (RD1375/2009, de 28 de
agost), el compliment de les guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de
professionalitat del SOC i conforme amb els estàndards de qualitat que determini el servei
gestor. Haurà de complimentar totta la documentació exigida per l’aplicació GIA i pel
sistema de gestió de qualitat del centre de formació.
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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:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2402/2019, relatiu Conveni ÍTACA 2019 per emmarcar l’actuació entre la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès en la participació del
projecte “Campus Ítaca” de la UAB amb la participació de l’alumnat de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data de 26 de juny de 2019 es va signar el conveni que recollia la participació en el projecte
Campus Ítaca, organitzat la FAS, de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.
La clàusula tercera d’aquest conveni estableix que l’Ajuntament de Badia del Vallès farà una
aportació de 1.550,00 euros per a la participació d’aquests deu alumnes al Campus Ítaca, que
va tenir lloc a la UAB el mes de juliol 2019.
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Aprovació justificació FAS pel conveni Campus Ítaca 2019 (exp. 2402/2019)

La clàusula quarta fixa que la quantitat objecte de subvenció serà abonada de la forma
següent:
- Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a
un 80 % concedit, un cop signat el conveni.
- Es procedirà al reconeixement i posterior pagament de l’import restant, en el moment que
l’entitat presenti la certificació acreditativa d’haver realitzat la programació objecte d’aquest
conveni, per l’import previst i dins el termini establert, i s’hagi rebut de l’entitat un dossier de les
actuacions i resultats obtinguts durant aquest període de conveni.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació aportada per Fundació Autònoma Solidària (FAS) corresponent al
conveni Ítaca 2019.
Segon. . Aprovar el document annex de despesa per import de 1.550 euros, en concepte de
conveni Campus Ítaca 2019 i amb càrrec a la partida 1003.3201.48110 del pressupost vigent.
Tercer. Ordenar a Tresoreria el pagament del Conveni Fas Campus Ítaca de l’any 2019 a
Fundació Autònoma Solidària per import de 1.550,00 euros de la partida 1003.3201.48110.
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En data de 16 de desembre de 2019 la Fundació Autònoma de Solidària fa arribar a aquest
ajuntament les factures justificatives del conveni així com la memòria de la XVIª Edició del
Programa Campus Ítaca, documentació que s’adjunta a aquest expedient.
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La XVIª edició del Campus Ítaca va tenir lloc entre el 25 de juny i el 12 de juliol, amb la
participació de 10 alumnes procedents dels dos instituts de secundària del municipi.

TEMES D'URGÈNCIA: Justificació subvenció PAMMU (exp. 2638/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2638/2017 relatiu a la Sol·licitud i Justificació de les operacions
d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB 2012 - 2015
II. Relació de Fets
1. El Programa d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB és un instrument eficient
de programació i execució d’inversions urbanes i territorials. La inversió efectuada des del seu
inici ha comportat un salt quantitatiu i qualitatiu important en el nivell de prestació de serveis
als ciutadans i ciutadanes, mitjançant instal·lacions i equipaments moderns, que compleixen
l’objectiu metropolità de reequilibri territorial.
2. L’objectiu del programa d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB s’assoleix
mitjançant la nova inversió però també mitjançant el manteniment i el funcionament ordinari
dels serveis que tenen a veure amb l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat
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Quart. Notificar l'acord a Fundació Autònoma Solidària.

del territori. La redistribució territorial i la correcció de desequilibris i de qualitat de vida dels
ciutadans té a veure amb uns serveis eficients i això comporta la necessitat d’adreçar els
esforços d’actuació cap la dotació econòmica de les partides de manteniment dels
equipaments.

Descripció
Pressupostos participatius: Ruta
biosaludable
Lluminàries camí peatonal accés
zona comercial (IKEA)
Instal·lacions Esportives. Millora
del bar
Eficiéncia energètica a les
escoles. La Munyeira
Calefacció Ajuntament
Intervenció en les instal.lacions
del complex
TOTAL

ACTUACIÓ
Anualitat 2013

Anualitat 2014

TOTAL

24.861,03 €

24.861,03

12.781,59 €

12.781,59

11.704,33 €

11.704,33

16.478,25 €

65.825,20 €

3.708,79 €

20.187,04

52.118,02 €

52.118,02

9.998,39 €

9.998,39

65.825,20 €

131.650,40

Segon. Justificar les despeses corresponents a les anualitats 2013 i 2014 amb les actuacions
que es descriuen a continuació pel programa d'actuacions municipals de millora urbana de
l'AMB, (PAMMU):

Descripció
Pressupostos participatius: Ruta
biosaludable
Lluminàries camí peatonal accés
zona comercial (IKEA)
Instal·lacions Esportives. Millora
del bar
Eficiéncia energètica a les
escoles. La Munyeira
Calefacció Ajuntament
Intervenció en les instal.lacions

ACTUACIÓ
Anualitat 2013

Anualitat 2014

TOTAL

24.861,03 €

24.861,03

12.781,59 €

12.781,59

11.704,33 €

11.704,33

16.478,25 €

3.708,79 €

20.187,04

52.118,02 €

52.118,02

9.998,39 €

9.998,39
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Primer. Sol·licitar de les diferents actuacions que es detallen en el quadre adjunt en el
programa d’actuacions municipals de millora urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
les anualitats que es relacionen:
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre relativa a la Llei General de subvencions i
al Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la mateixa Llei.
2n. Criteris reguladors del programa d’actuacions municipals de millora urbana de l’AMB
3er. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019.

del complex
TOTAL

65.825,20 €

65.825,20 €

131.650,40

Tercer. Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i trametre tota la
documentació necessitaria per a la seva justificació.
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