JUNTA DE GOVERN LOCAL 44/2014
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 16 DE DESEMBRE DE
2014
Badia del Vallès, 16 de desembre de 2014
La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per
ll’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Juan Antonio Lancho Aceituno
Montserrat Jimènez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.
La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que
dóna fe de l’acte.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local,
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el
següent:
1. Acta de la sessió anterior
2. Aprovació documents comptables (expte. 1270/20104)
3. Descàrrega comptable referent a liquidació de l'IBI 2014 (expte. 1133/2014)
4. Conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Badia i l'AIGMB per la gestió de l'Auditori
Municipal (Expte. 1138)
5. Atorgament subvencions entitats i associacions de Badia del Vallès (expte. 132/2014)
6. Rescissió contracte d'arrendament del local comercial núm. 2 i cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès (expte. 884/2014)
7. Aprovació definitiva del projecte per a l'execució de les obres de remodelació i supressió de
barreres arquitectòniques en sectors de l'av. Mediterrània (PUOSC) (expte. 929/2014)
8. Adjudicació contracte obres de remodelació i supressió de barreres arquitectònique a
diferents sectors de l'av. Mediterrània (Expte. 970)
9. Aprovació de la migració de dades gestió patrimonial (expte. 1275)

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

10. Addenda al Conveni de col•laboració regulador del finançament de personal destinat a
l'EAIA del Vallès Occidental (expte. 1241)
11. Temes d'urgència

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia
2.

DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1270/2014, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 10 de desembre de 2014 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.
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.
19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 4.129,72 €, segons es detalla a la relació núm. 42/2014, adjunta.
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Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 56.741,39 €, segons es detalla a
la relació núm. 83/2014, adjunta.
3. DESCÀRREGA COMPTABLE REFERENT A LIQUIDACIONS DE L'IBI 2014
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1133, relatiu a l’aprovació de la descàrrega comptable dels
rebuts/liquidacions de l’impost sobre bens immobles (IBI), motivada per la declaració
d’alteracions cadastrals corresponents a l’aparcament soterrani ubicat a l’Av Burgos
d’aquest municipi.
II. Relació de Fets
L’Organisme de Gestió Tributària, en el marc de les competències delegades per
aquest Ajuntament, va procedir a la liquidació de l’IBI de les places de l’aparcament de
l’Av Burgos corresponents a l’exercici 2014, per un import total de 7.753,01 €, que es
detallen a l’annex 1 adjunt.
Atès que s’havien detectat errades en la divisió horitzontal que consta al cadastre, que
posteriorment es van corregir i per tant es va procedir a la declaració cadastral per
agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles, corresponent.
Atès, així mateix, que en data actual encara no s'ha procedit a la constitució de la
comunitat de propietaris en els termes previstos a la Llei 49/1960, de propietat
horitzontal.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposen els articles:
- 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
- 13 del RDL 1/2004, de 5 de març, text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
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Primer. Sol•licitar a l'ORGT que procedeixi a la descàrrega comptable dels
rebuts/liquidacions que es relacionen a l’annex 1, per un import total de 7.753,01 €
corresponents a l’IBI de l’exercici 2014, atès què estan en tràmit d'aprovació de la
baixa per l'òrgan municipal competent, o per altres causes per les que s'ha de
interrompre el procediment recaptatori i procedir a la data de la comptabilitat de
l'ORGT amb devolució dels valors a l'Ajuntament.
Segon. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
4. CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BADIA I L'AIGMB
PER LA GESTIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1138/2014, relatiu a Conveni col•laboració gestió Auditori AIGMB
II. Relació de Fets
1. D'acord amb l'informe de la tècnica del servei de cultura de l'Àrea d'Acció Social i
Cultural, de data 21 de novembre de 2014, sobre la conveniència, idoneïtat i
justificació de la proposta; i de conformitat amb el pressupost vigent.
2. Atès que l'Ajuntament de Badia del Vallès vol fer de l'Auditori un espai que ha de
permetre desenvolupar accions culturals en les millors condicions possibles.
3r. Atès que la voluntat de l'Ajuntament de Badia del Vallès i la A.I.G.M.B, és promoure
les diferents arts escèniques a la població potenciant així, el seu teixit cultural.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan de govern pel Decret
d'Alcaldia núm., 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el conveni annex de col•laboració entre l'Ajuntament i la AIGMB, que
te per objecte fer de l'Auditori un espai que ha de permetre desenvolupar accions
culturals en les millors condicions possibles i promoure les diferents arts escèniques a
la població potenciant així, el seu teixit cultural.
Segon. Aprovar reconeixement d'obligació per import de 5.000,00€ (cinc mil euros),
amb càrrec a la partida 0703.3322.48901 del pressupost vigent.
Tercer. Notificar el present acord a la AIGMB
5. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS I ASSOCIACIONS DE BADIA DEL
VALLÈS
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 132/2014, relatiu a les Subvencions Entitats 2014
II. Relació de Fets
1r. Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 14 de juliol de 2014, va aprovar
les bases d’atorgament de subvencions per al 2014 les quals recullen també els
criteris de valoració
2n.Vistes les sol•licituds i els projectes presentats al registre de l'Ajuntament per part
de les entitats i associacions de Badia del Vallès
3. Vista l’acta de la comissió de data 5 de juliol de 2014, encarregada d’estudiar i
valorar els projectes presentats per les entitats.
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 Vallèsque
s’adjunten i formen part d’aquesta proposta, així com l’annex I
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Concedir subvencions a les entitats i associacions de Badia del Vallès segons
la relació annexa que forma part d’aquesta proposta.
Segon. Aprovar els documents comptables en fase DO que s’adjunten i formen part
d’aquesta proposta.
Tercer. Tal i com s’especifica al punt onzè de les bases reguladores per a l’atorgament
de subvencions 2014: « Es realitzarà el pagament a compte del 50% de l'import total, i
el 50% restant després de la justificació»
Quart: Notificar l’adopció d’aquest acord als diferents serveis afectats de les Àrees
d'Acció Social i Cultural d’aquest Ajuntament, i a totes les entitats i associacions
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interessades, incloses a aquelles que no s’hagi atorgat subvenció.
6. RESCISSIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL COMERCIAL NÚM. 2 I
CESSIÓ A L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 884/2014, relatiu a rescissió del contracte d'arrendament de local
comercial núm. 2 ubicat a l'avinguda de la Via de la Plata, núm. 3 i a favor de
l'Ajuntament.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb número de registre d'entrada
7785/2014, el Sr. David Serra Alcaraz amb DNI 52198995N comunica la seva voluntat
de rescindir el contracte d'arrendament del local comercial núm. 2 ubicat a l'avinguda
de la Via de la Plata, núm. 3.
2. Que l'esmentat contracte d'arrendament el va adquirir mitjançant acord de Junta de
Govern Local en data 3 de desembre de 2013, mitjançant adjudicació per procediment
negociat sense publicitat segons acord de data 11 de novembre de 2013.
3. En data 5 de desembre de 2014 s'emet informe d'inspecció tècnica del departament
d'urbanisme.
4. En data 9 de desembre de 2014 s'emet informe per part del departament
d'economia, respecte a les deutes i al retorn de la fiança dipositada.
5. En data 9 de desembre de 2014 s'emet informe tècnic favorable del servei de
promoció econòmica i comerç per donar curs a la comunicació i compensar el deute
existent amb la garantia addicional i la fiança.
III Fonament de dret
1r D'acord amb el contracte d'arrendament de l'esmentat local comercial signat amb
data 1 de gener de 2014 i del seu article 1 de les condicions annexes al contracte,
quant al temps fixat per a la notificació per part de l'arrendatari per a la comunicació de
la rescinssió del contracte d'arrendament.
2n D'acord amb les atribucions atorgades en aquest organ per Decret d'Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això s'acorda:
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Primer. Aprovar la rescinssió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès del local comercial núm. 2, ubicat a l'avinguda de la Via de la Plata,
núm. 3 amb efectes del 31 de desembre de 2014.
Segon. Segons els informes dels departaments d'urbanisme, economia i del propi
servei de promoció econòmica i comerç, procedir a la compensació del deute del local
comercial núm. 2 i que ascendeix a 773,79€ amb el dipòsit de la fiança i garantia
addicional que consta ingressada a la tresoreria d'aquest ajuntament per import de
1,032,80€ segons els termes previstos a l'article 44 de l'ordenança general de gestió,
inspecciío i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, havent de retornar un
import total de 259,01€.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, al servei d'Economia i a l'Organisme de
Gestió Tributària.
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE REMODELACIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN
SECTORS DE L'AV. MEDITERRANIA (PUOSC)
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 929/2014, relatiu a l'aprovació del Projecte d’obres de Remodelació
i supressió de barreres arquitectòniques en sectors de l'av. Mediterrani (PUOSC)
II. Relació de Fets
1. En data 28 d’octubre de 2014, la Junta de govern local va aprovar el projecte de
Remodelació i supressió de barreres arquitectòniques en sectors de l’av. Mediterrani.
2. En data 30 d’octubre de 2014, va ser publicat l’anunci d’exposició pública en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis.
3. En data 31 d’octubre de 2014 va ser publicat anunci d’exposició pública al DOGC
núm. 6740
4. Transcorregut el termini de 30 dies d’exposició pública, no s’han presentat
al•legacions segons constata la provisió de secretaria.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat al que disposa l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i
l'article 37, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals
2on. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 507/2011 de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
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Primer. Aprovar definitivament el projecte per a l'execució de les obres de remodelació
i supressió de barreres arquitectòniques en alguns sectors de l'avinguda Mediterrani
de Badia del Vallès, redactat pels Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient, amb
un pressupost de 345.000,00 euros, impostos inclosos.
Segon. Notificar el present acord als Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya
i als serveis Econòmics del Ajuntament.
8. ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES REMODELACIÓ I SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A DIFERENTS SECTORS DE L'AV.
MEDITERRÀNIA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 970/2014, relatiu a l'expedient de contractació i convocatòria
licitació obres de remodelació i supressió de barreres arquitectòniques a diferents
sectors de l'avinguda Mediterrani de Badia del Vallès, mitjançant procediment obert,
únic criteri d'adjudicació, preu més baix, i tramitació urgent.
II. Relació de Fets
1. Des de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es
necessita realitzar les obres consistents en la remodelació i supressió de barreres
arquitectòniques en sectors de l’avinguda Mediterrani, aquesta actuació esta inclosa
dins l'anualitat 2011, del catàleg d'actuacions del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya 2008-2012.
2. Per acord de Junta de Govern Local de data 28/10/2014 es va aprovar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, únic criteri d'adjudicació, preu més baix,
i tramitació urgent, amb un pressupost de 285.123,96 euros, sense IVA.
3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació, finalitzat el termini per a la
presentació de proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de
proposicions per la Mesa de Contractació, que en sessió de data 24/11/2014 va
formular proposta d'adjudicació en favor de Gestió i construcció de la Costa Dorada,
sa (en endavant GICSA), per considerar la seva oferta econòmica més avantatjosa.
Igualment la Mesa va desestimar per baixa anormal la proposició presentada per
l’empresa Vialitat i Serveis SLU, per quant vulnerava allò disposat a la clàusula vuitena
del plec regulador.
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha esta constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de
secretaria de data 11/12/2014
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 8a a 12a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per
la Mesa de Contractació en la sessió de data 24/11/2014 i, en la seva virtut, adjudicar a
GICSA, com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte d’obra de remodelació i
supressió de barreres arquitectòniques a diferents sectors de l'avinguda Mediterrani de
Badia del Vallès, per l’import total de 188.403,84 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició (D) de la despesa per a
l’exercici, per l’import de 227.968,64 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1404
1551 61900, amb el compromís de dotar el pressupost de 2015 amb crèdit adequat i
suficient per a l'execució de l'obra.
Tercer. Aprovar el document comptable en fase A/ per valor de 117.031,36 euros.
Quart. Designar com a responsable del contracte l'arquitecta tècnica municipal, Sra.
Sandra Mota Nogales i a Marta Vicens Núñez, arquitecta municipal com a directora
facultativa de l'obra.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant.
Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1.
Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització
del contracte.
2.

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

3.
Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
4.
Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el
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termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
9. APROVACIÓ DE LA MIGRACIÓ DE DADES GESTIÓ PATRIMONIAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1275/2014, relatiu a l'aprovació de la migració de dades Gestió
Patrimonial.
II. Relació de Fets
Vist que l'empresa ATC-SIG, S.L., està contractada per l'Ajuntament de Badia del
Vallès des de l'any 2006 pels treballs de manteniment de l'inventari de béns i drets
municipals, amb excepció del 2011 i 2012 i que, el 2013 l'ATC-SIG, S.L. va ser
contractada per l'Ajuntament de Badia del Vallès per dur a terme l'actualització de
l'inventari dels anys 2011, 2012 i 2013. I el present any 2014, se li han contractat les
tasques de manteniment de l'inventari pel 2014 i el tancament a data 31/12/2014,
Vist que l'objectiu de que l'Ajuntament de Badia del Vallès disposi del seu propi
inventari de béns i drets municipals en un aplicatiu que permet l'enllaç entre les
relacions comptables de l'inventari i la comptabilitat municipal, d'aquesta manera
s'assegura una correlació entre la realitat patrimonial municipal amb el sistema
d'informació comptable.
Vist que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació através del
conveni ASGEL (Assistència a la Gestió Local), assessorament i assistència en la
gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb l'immobilitzat comptable i
la generació del compte patrimonial. Alhora facilita a l'ajuntament l'aplicatiu específic
per aquesta gestió patrimonial (GPA).
Vist que l'Ajuntament de Badia del Vallès ha decidit, donats els canvis generats per un
nou ordre que afecta a temes de comptabilitat pública, així com les facilitats que
aquest programa ofereix per vincular els aspectes patrimonials amb la comptabilitat,
passar-se a l'aplicatiu GPA per a la gestió patrimonial i per tant té la necessitat de fer
una migració de dades de l'inventari de béns municipals de de l'aplicatiu INVENTATC
al GPA.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb el que preveu el Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, en especial l'indicat als articles 100 a 118,
així com el Manual de normes i procediments del Servei d'Assistència a la Gestió
Econòmica Local de la Diputació de Barcelona.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
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Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar creació de la partida 0202 9331 22799 amb dotació 0,00 €, Gestió de
Patrimoni. Treballs altres empreses.
Segon. Aprovar l’AD que s’adjunta i forma part d’aquest acord per un import de sis mil
nou-cents noranta-tres euros i vuitanta cèntims (6.993,80 €) amb càrrec a la partida 02
02 9331 22799 del pressupost actual.
10. ADDENDA
AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ REGULADOR DEL
FINANÇAMENT DE PERSONAL DESTINAT A L'EAIA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1241/2014, relatiu a ADDENDA CONVENI EAIA
II. Relació de Fets
Atès que en data 12 de març de 1998 es va signar un conveni de col•laboració
regulador del finançament de l’EAIA del Vallès Occidental, entre el Consell Comarcal i
els 21 ajuntaments de la comarca que utilitzen l’esmentat servei i que en la seva
clàusula novena preveu que es poden establir pròrrogues per períodes anyals
successius, mitjançant documents annexos on es determinarà la participació municipal
en el finançament del servei.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental van signar el Contracte – Programa 2012-2015, per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, aprovat per decret 53/2012 de
data 29 de maig de 202, i ratificat al Ple Ordinari del dia 14 de juny de 2012.
Atès que en data 28 de juliol de 2014 es va signar el Protocol Addicional de concreció
per a l’any 2014 de l’esmentat Contracte Programa subscrit l’any 2012.
Atès que la fitxa 19 de l’esmentat Contracte Programa, referent als Equips d’Atenció a
la Infància i a l’Adolescència, estableix un import de set-cents cinquanta-vuit mil trescents quaranta-sis euros (758.346,00 €) per la contractació del personal i destinat al
finançament de l’equip tècnic del servei.
Atès que els municipis beneficiaris han de participar en el finançament de les
despeses generades tant per les contractacions, com pel funcionament de les tasques
desenvolupades pel personal de l’esmentat equip, atenent a la població de 0-18 anys
de cada municipi, segons dades IDESCAT corresponents a l’any 2013.
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Atès que la resolució del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de data 20 de
novembre de 2014, aprova les addendes al conveni que determina la participació
municipal en el finançament de l’EAIA del Vallès Occidental
Atesa la importància de la tasca que realitza l’EAIA i que la implicació econòmica és
considera necessària mentre no hi hagi altra font de finançament
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
S'acorda:
Primer.- Subscriure l’addenda al Conveni de col·laboració regulador del finançament
de la contractació del personal destinat a l’EAIA del Vallès Occidental, subscrit entre el
Consell Comarcal i els Ajuntaments de la Comarca (excepte Sabadell i Terrassa) l’any
1998.
Segon.- Aprovar l’ADO que s’adjunta i forma part d’aquest acord per un import de sis
mil dos-cents quaranta-tres euros i seixanta-nou cèntims (6.243,69 €) corresponent a
l’any 2014, amb càrrec a la partida 08 03 2316 465.01 del pressupost actual.
Tercer- Notificar l’acord a les parts interessades.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores i trenta minuts, el qual,
com a secretària municipal, en dono fe.
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