Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/9

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

4 / de març / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

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 pel Secretari 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: 2020-0008 Data: 11/03/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 11/03/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 11/03/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local que va tenir lloc el dia 26 de febrer de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1014/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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
1r 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

2n. 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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
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Número: 2020-0008 Data: 11/03/2020

II. Relació de Fets
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Expedient número 1014/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient

Relació núm. O/2020/39 import 158.684,06 €
Relació núm. O/2020/37 import 1260,00 € (OPA Relació E/2019/4)
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2020/39 import líquid 157.838,91 €

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 765/2020, relatiu al contracte menor de Serveis del manteniment del
programa EPSILON de gestió de nòmina i recursos humans.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de recursos humans, de data 25 de febrer de 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
evitar-ne l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció al
manteniment de l’aplicació informàtica EPSILON de gestió integral per a la gestió de
recursos humans i nòmina per no disposar a l’Ajuntament dels mitjans tècnics ni
humans adients per garantir el manteniment adequat de l’aplicació esmentada haguda
compte que l’actual subministrador del programa és qui disposa del codi font i, per tant,
pot fer els canvis necessaris en l’aplicació de conformitat amb els canvis normatius que
constantment es produeixen en l’àmbit de la gestió integral de nòmines.
c) L’empresa que es proposa, CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. - GRUPO
CASTILLA, ha estat la única consultada ja que és la única exclusiva fabricant de
l’aplicació EPSILON RH i en té els drets de propietat intel·lectual i industrial. És la
única empresa que pot prestar el servei de manteniment del sistema ja que cap altra
societat aliena compta amb alguna certificació que permeti la comercialització,
distribució i subministrament de software al sector públic, ni la prestació de cap tipus
de servei relacionat amb el producte: instal·lació, consultoria, parametrització,
formació, suport, assistència i manteniment.
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Contracte menor de serveis pel manteniment del programa EPSILON (Expedient
765/2020)
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Relació núm. P/2020/41 import 1260,00 € (OPA Relació E/2019/4)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2020/40 import líquid 730,20 € (Pagaments amb domiciliació bancària).

III. Fonaments de dret
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 2020/0188, de data 10 de febrer de 2020.
S’ACORDA

a) Objecte. És la prestació del servei pel manteniment del programa EPSILON de
gestió de nòmina i recursos humans, per tal de garantir el correcte rendiment,
desenvolupament i evolució d’aquesta aplicació informàtica, codi CPV 72540000-2.
b) Termini d’execució i vigència. El període d’execució del contracte serà de l’1 de
gener fins al 31 de desembre de 2020.
c) Preu del contracte. De 7.284,15 euros nets, i 1.529,68 euros d’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, en un sol pagament, 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 que
reglamentàries
que
s'informen
a
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Número: 2020-0008 Data: 11/03/2020

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor de Serveis per a la prestació del servei pel manteniment del
programa EPSILON de gestió de nòmina i recursos humans, amb l'empresa CARLOS
CASTILLA INGENIEROS, S.A. - GRUPO CASTILLA.

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. Montserrat Sarrión Arquillo, tècnica de gestió de
Recursos Humans.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per un
import de 8.813,83 euros, amb càrrec a l'aplicació 1902.9203.22799 del pressupost general
vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació de despesa interessos i recàrrecs en el dipòsit fiança a INCASOL (Expedient
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e) Obligacions essencials i règim jurídic.

1159/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
següent operació: ADO 220200002305 per import 105,83€.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de la operació P 220200002306
per import de 105,83€.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Reconeixement cessament per jubilació avançada voluntària
funcionària carrera 719 (Expedient 222/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 222/2020, relatiu al reconeixement del cessament per jubilació avançada
voluntària de la funcionària de carrera Sra. Maria Dolors Gómez Couto.
Relació de Fets
1. En data 15 de gener de 2020, la funcionària de carrera Sra. Maria Dolors Gomez Couto
presenta instància, amb número de registre 2020-E-RE-113 manifestant el seu desig
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Número: 2020-0008 Data: 11/03/2020

III. Fonaments de dret
1r 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
2n. 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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.
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II. Relació de Fets
1. Havent vist la carta de pagament emesa per INCASOL a data 21 de gener del 2020.
2. 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1159/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions pel pagament dels interessos i recàrrecs en el dipòsit de la fiança a INCASOL.

d’acollir-se a la modalitat de jubilació avançada voluntària amb efectes des del dia 17 de març
de 2020.
2. De conformitat amb l’informe de simulació de jubilació de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social de data 14 de gener de 2020 aportat, la funcionària reuneix els requisits necessaris per
accedir-hi a aquesta modalitat de jubilació.
3. Atès l’informe emès per la tècnica de gestió de recursos humans.

- L’article 139 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

- L’article 35 de l’Acord Regulador vigent de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

- L’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Altra legislació concordant.
Per tot això, de conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la resolució
d'alcaldia, número, núm. 2020-0188, de data 10 de febrer de 2020,
S'ACORDA
Primer. Reconèixer el cessament en el treball de la funcionària de carrera d’aquesta
Corporació senyora Maria Dolors Gomez Couto senyor, amb efectes des del dia 17 de març de
2020 i quedant acreditat que compleix amb els requisits de cotització efectiva per acollir-se a la
modalitat de jubilació avançada voluntària, de conformitat amb l’informe de simulació de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social aportat juntament amb la seva sol·licitud.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa a la Seguretat Social i practicar la liquidació dels havers
corresponents, juntament amb la contraprestació econòmica per un import de 33.000 euros
que estableix l’article 35 de l’Acord Regulador vigent, amb càrrec a l’aplicació 2002.9204.16104
del pressupost municipal vigent, per compensar la pèrdua econòmica derivada de la reducció
de la seva pensió.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
pertinents, al comitè d'empresa, a la junta de personal i a les seccions sindicals.
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- Els articles 204 i següents del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
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- L’article 67.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès

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

Codi Validació: 4H3NNKYK6KCCN2MZWKPG2H93P | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

Número: 2020-0008 Data: 11/03/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

