ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2015
Badia del Vallès, 16 d'octubre de 2015

Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Montserrat Jiménez Molina
Ivan Sanz Pérez
Excusa la seva assistència el senyor Josep Martínez Valencia.

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 ordre del dia:
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
9 d'octubre de 2015.
2. DOCUMENTS COMPTABLES
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2215/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 14 d’octubre de 2015 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
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Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 26/10/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

La Corporació està assistida per secretària municipal, Carme Coll Gaudens, que dóna
fe de l’acte.

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:30 hores i quinze minuts, es reuneix a la
sala de sessions de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per
l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 23/10/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/2015
(expte. 2212)

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.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:

3. AJUTS PROGRAMA AMB – POBRESA ENERGÈTICA (REMESA 16)
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 382/2015, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA
ENERGÈTICA.
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals
tenen la obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els
efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als
col·lectius en situació de vulnerabilitat social
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2015, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 56.318,90 €, segons es detalla a
la relació núm. 135/2015, adjunta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’anul·lació de l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD,
per un import total de 3.216,28 €, segons es detalla a la relació núm. 30/2015, adjunta.

Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, de conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la
finalitat de donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de
subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de recursos econòmics.
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març,
mitjançant el qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art.
21.1 de la LRBRL; els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
TRLMRLC; els articles 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents
de les Bases d’execució del pressupost.
S'acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments
de les persones que s'adjunten en document annex, amb càrrec a la partida
0803.2311.48003

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
SOREA, S.A. per import de 300,01€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
GAS NATURAL SERVICIOS per import de 649,32€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 156,81€.

Vuitè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
4. CONVENI ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2128/2015, relatiu a la proposta de conveni de col·laboració amb
l’associació de comerciants de Badia del Vallès 2015.
II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2014 es va aprovar la
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’associació de comerciants de Badia
del Vallès per dinamitzar el comerç local durant l’any 2014.
2. La valoració conjunta entre l’associació de comerciants de Badia i el servei de
promoció econòmica i comerç de l’Ajuntament de Badia del Vallès, quan al
desenvolupament de l’esmentat conveni de col·laboració ha estat positiva per al
comerç local i per al municipi.
3. L’associació de comerciants de Badia del Vallès ha tornat a sol·licitar continuar
seguint en aquesta línia de treball conjunt amb l’Ajuntament de Badia del Vallès.
4. En data 1 d’octubre de 2015 la tècnica de promoció econòmica i comerç emet
informe favorable per continuar renovant l’esmentat conveni de col·laboració.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre de subvencions
públiques, el RD 887/2006, de 21 de juliol que aprova el “Reglamento de la Ley de
subvenciones públicas” i els articles 118 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. per import de
37,96€.
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Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. per import de 46,46€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
ENDESA S.A. Unipersonal per import de 793,55€.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i subscriure un nou conveni de col·laboració amb l’associació de
Comerciants de Badia per al desenvolupament de les actuacions previstes al projecte
presentat per al 2015 i, que comportarà l’atorgament d’una subvenció de 1.500 € per
aquestes actuacions de suport al comerç local.

5. CONTRACTE SERVEI DOCÈNCIA ANGLES PROGRAMA GARANTIA JUVENIL TIC
I LLENGUES
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 358/2015, relatiu al PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL TIC I
LLENGUES
II. Relació de Fets
1. En data 12/06/2015 es va rebre per la missatgeria de l’aplicatiu conforcat.cat del
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, la resolució aprovatòria per a
la sol·licitud amb codi d'expedient "GJ20150079" de la convocatòria "2015 Garantia
Juvenil"2, per un import total 26.910,70 €. A l’Annex 2, consten els expedients
aprovats amb la valoració tècnica obtinguda i la proposta de finançament, resultant
de l’import sol·licitat i l’aplicació d’allò que disposa la base 18 de l'Ordre
EMO/380/2014, de 19 de desembre.
2. Vista la valoració de les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a la base 17 de
l’esmentada Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre. La resolució aprova la
reformulació de la sol·licitud "GJ20150079" que en data 28/05/2015 es va
presentar Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, on s’especifiquen les
accions formatives que s’han de realitzar i que consten en el Decret 2015-0414,
inclòs en aquest expedient.
3. En data 17 la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament va acordar acceptar la
subvenció atorgada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, , per
un import de 26.910,70 €, per la realització d’accions formatives en llengües
estrangeres, dins del programa de Garantia Juvenil Tic i Llengües.
II. Fonaments de dret
1r. Obren l’expedient administratiu els informes favorables de la secretaria i de la
Intervenció municipals.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Quart. Notificar la present resolució a l’Associació de Comerciants de Badia i a l’Àrea
d’Economia.

Codi Validació: 553S9H9FS3Y3FCTQEKECML45J | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

Tercer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1602.4301.48912 del pressupost vigent.
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Segon. Sol·licitar la justificació de les despeses que es derivin del mateix conveni, de
la qual es objecte aquesta subvenció.

2n. D’acord amb l’Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al
finançament d’un programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i
tecnologies de la informació i comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de
la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.
3r. D’acord amb l’Ordre EMO/151/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
EMO/380/2014, de 19 de setembre.

Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD),
per l’objecte i import assenyalat, amb càrrec a la partida 2015 1303 241A 22706, del
pressupost municipal per a 2015.

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de planificació, programació i
desenvolupament de les activitats de formació teòriques i pràctiques del curs «Anglès
A1 i Anglès A2, amb la professional Julie Marie Glover amb NIE: X1772621B, amb les
condicions següents:
Preu màxim del contracte: 11.200 euros.
Duració: 6 mesos i es desenvoluparà dins del termini del 19 d’octubre al 30 de març de
2016, segons l’objecte i planificació establertes.
Condicions econòmiques i forma de pagament: Per la seva matèria de formació estan
exempts d’IVA. El pagament es realitzarà en els terminis i forma legalment establerts.
Obligacions dels contractistes i règim jurídic: Els derivats de l’Ordre l’Ordre
EMO/380/2014 de 19 de desembre i 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

6. MODIFICACIÓ ACORD CONTRACTACIÓ ARTISTES FESTA MAJOR 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1095/2015, relatiu a la FESTA MAJOR 2015
II. Relació de Fets
1. En data 2de juny de 2015 la Junta de Govern Local va a provar els contractes de les
actuacions que es van dur a terme durant la Festa Major.
2. Vist que al punt segon, s'aproven els diferents contractes i concretament el punt
segon c) s'aproven els contractes a nom de José Baena per les actuacions de Leo
Rubio, Toni Torres i Aplictecno, pel Rom Cremat
3. Vist que el Sr. José Baena no ha acreditat la representació legal com a representant
dels artistes.
4. Vist que els artistes ha presentat les factures al seu nom.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució
Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. Notificar el present acord als interessats i donar compte als serveis econòmics
municipals.

468/2015 de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Modificar el punt segon c) de l'Acord de Junta de Govern de data 2 de juny, on
s'aprovava la contractació de José Baena per les actuacións de Leo Rubio, Toni Torres
i aplictecno. El punt segon c) quedarà tal com segueix:

Quart. Aprovar els documents comptables annexos en fase ADO amb les contractistes
descrits anteriorment, tot amb càrrec a la partida 0703 3381 22609 del pressupost
ordinari per al 2015
Tercer. Notificar el present acord als interessats.
7. CONTRACTACIÓ SILVIA DOMENECH GUTIERREZ
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2201/2015, relatiu a PROPOSTA CONTRACTACIÓ SILVIA
DOMENECH GUTIERREZ
II. Relació de Fets
L’àrea d’acompanyament a les persones, Servei de Benestar Social, proposa en data 9
d´octubre de 2015, la contractació interina de la senyora Sílvia Domenech Gutierrez,
com a treballadora social, per suplir el període de llicència sense retribució atorgada,
per un període de sis mesos, a la treballadora, senyora Pilar Marzábal Expósito,
mitjançant decret núm. 660/2015.
La proposta de nomenament s’ajusta a la necessitat del servei per l’acumulació de
tasques pendents derivades de l’absència d´aquesta treballadora social.
La referida senyora Sílvia Domenech Gutierrez, va passar un procés de selecció (10 d
´abril de 2014), pel qual va substituir fins a data 30 de setembre a la funcionària Elena
Gutierrez Muriana.
El 10 d'abril de 2014 es va dur a terme un procés de concurs mitjançant la valoració de
mèrits i entrevista personal als aspirants per crear una borsa de treballadores socials
per cobrir les baixes previstes al servei. Les baixes corresponents a les treballadores
Núria Vallelado Vila i Elena Gutiérrez Muriana han estat cobertes per la treballadora
social Sílvia Domènech Gutiérrez, la qual es trobava a l'esmentada borsa de
treballadores socials.
Que la Coordinadora de benestar social, senyora Carolina Sanchez Braut, ha inclos a
la nova proposta de contractació, l´establiment del contingut, durada prevista i tasques
Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. Autoritzar a l'Alcadessa, a la firma i formalització dels nous contractes a favor
de Leo Rubio, Músics de Girona sccl, per a la contractació de Toni Torres i Aplictecno,
S.L, per la contractació del Ron Cremat.
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Segon. Anul·lar els documents contables en fase AD que es van aprovar a nom de
José Baena.
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«Segon c) Aprovar els contractes menors per import de 423,00 euros a nom de Músics
de Girona, per l'actuació de Toni Torres al Casal d'Avis, de 484,00 euros a nom de Leo
Rubio per la seva actuació al Casal d'Avis i de 998,25 euros a nom de Aplictecno per la
preparació del Rom Cremat.»

a desenvolupar, que serà des del 19 d´octubre de 2015 i fins la reincorporació de la
funcionària substituida.

Per tot això, s'acorda:

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

III. Fonaments de dret
1r. Art.10.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12
d’abril.
2n. Art. 124 i 125.2 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu
1/1997 de 31 d’octubre.
3r. Arts 55, 94 i 97 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
4t. Art. 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
5è. Art. 3.2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostaria, tributaria y financera para la correcció del dèficit públic,
6è. Acord de ple municipal de Badia del Vallès de data 30 de maig de 2012.
7è. Altra legislació concordant d’aplicació
8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret de
l'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que no consta a la plantilla actual d’aquest ajuntament cap empleat amb aquesta
titulació especifica que pugui assumir les funcions per les que es sol·licita aquest
nomenament, i malgrat les restriccions imposades pel Reial Decret Llei 20/2011, en el
cas d’atenció primària de serveis socials, és inajornable i amb caràcter imprescindible
el nomenament d’aquesta professional, donat que en el con text social actual i més en
aquest municipi d’incidència de l’atur ha estat especialment important en quant a
famílies afectades. L’organització de l’equip d’aquest servei és fa en equips multi
professionals composats per treballadors socials i educadors socials.

Segon. La jornada de treball serà de 37,30 hores setmanals, amb una retribució bruta
de 1647,95 euros mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al
qual s’incorpora la treballadora.
Tercer. El cost d’aquesta contractació serà fins el 31 de desembre de 2015, és de
4467,78 euros amb càrrec a la partida 0803.2311.13100, i de 1380,54 euros a la
partida 0803.2311.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les
nòmines corresponents de l’any 2015.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a l’àrea corresponent, al
comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.
8. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT
POLIESPORTIU MUNICIPAL

PAVIMENT

PISCINA

EXTERIOR

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2197/2015, relatiu a arranjament del paviment de la piscina exterior
Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Contractar mitjançant contracte per interinitat a la senyora Sílvia Domenech
Gutierrez, amb efectes del dia 19 d´octubre de 2015 i fins la finalització de la llicència
atorgada a la treballadora substituida, amb funcions de treballadora social.

del poliesportiu municipal. Rehabilitació d'instal·lacions esportives ( 14/X/110224)

III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de la secretaria i la fiscalització de la
intervenció municipal.
2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 6, 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
0468/2015, de 25 de juny.
Per tot això,
Primer. Aprovar la Memòria valorada, documentació annexa i Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut de l'obra d'arranjament del paviment de la piscina exterior del
poliesportiu municipal, redactada pels serveis tècnics municipals de l'Àrea de Territori,
per un valor de 29.441,25 euros iva inclòs.

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

2. Aquesta actuació esta inclosa en el Programa “Finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d'elements constitutius de patrimoni singular”, dins del
Programa complementari de suport a la economia productiva local en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de l'Àrea de Territori, de data 9 d'octubre de 2015,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció a la necessitat de donar compliment a les prescripcions definides en el Codi
Tècnic de l'Edificació pel que fa al document bàsic de seguretat d'utilització i
accessibilitat CTE DB SUA.

Tercer. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Arranjament del paviment de la piscina exterior del poliesportiu
municipal.
b) Vigència. El termini d'execució de l'obra és de 7 dies.
c) Preu del contracte i IVA aplicable. 24.331,61 i 5.109,64 euros, respectivament.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. Preu alçat una vegada
finalitzada i recepcionada l'obra.
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista. Les previstes al pressupost i
oferta del contractista, en tot allò que no s'oposi al règim jurídic d'aquesta
contractació, i el termini d'execució.
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 el document comptable annexo d’autorització i disposició de crèdit
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 0504 3422 63201 del
pressupost general vigent.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon. Aprovar el contracte menor d'obra d'arranjament del paviment de la piscina
exterior del poliesportiu municipal, amb DESMONTES Y CONSTRUCCIONES
ROMERO, SA.

Quart. Notificar el present acord a DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO,
SA i donar compte als serveis econòmics municipals.
9. CONVENI COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL

III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la
formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i
entitats.
2. Atès el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, estableix a l’article 34 que en el disseny i planificació de la formació
professional específica es fomentarà la participació del agents socials; que la seva
programació tindrà en compte l’entorn socioeconòmic dels centres docents en què
s’hagin d’impartir, així com les necessitats i possibilitats del seu desenvolupament; que
el currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase
de formació pràctica en els centres de treball.
3. Atès el que disposa el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a
Catalunya, fixa a l’article 8 que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de
formació pràctica en centres de treball, amb la finalitat de complementar l’adquisició
per l’alumnat la competència professional que s’assoleix en el centre educatiu, per tal
d’avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per
l’alumnat; i que el Departament d’Ensenyament efectuarà els acords i convenis amb
les empreses i institucions per tal de facilitar la realització d’aquest mòdul de formació
pràctica en centres de treball.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Resolució
468/2015 de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball que s’adjunta, amb el Centre de Catalana de Didácticas
Audiovisuales, S.L i amb l'estudiant: Sra. Aroa Murciono Vilchez.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

Vist el conveni de col·laboració per a l formació pràctica en centres de treball que
s'adjunta, segons el qual l'estudiant:
- Sra. Aroa Murciano Volchez, participa en aquest conveni o realitzarà les pràctiques
de gestió administrativa al Complex Esportiu de Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets
Vista la proposta presentada pel centre de formació Catalana de Didácticas
Audivisuales, S.L., en relació a la col·laboració de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en
l'anomenat Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació
Practica en Centres de Treball

Segon. La durada del conveni serà del 5 d'octubre al 30 d'octubre de 2015, el període
total d'hores no sobrepassarà de les 35 hores setmanals
Tercer. Notificar el present acord al Centre Catalana de Didácticas Audiovisuales, S.L.,
(C/ Tres Creus, 65 – Local 1, 08202 Sabadell).
10. APROVACIÓ DOCUMENT COMPTABLE

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

Número : 2015-0030 Data : 23/10/2015

II. Relació de Fets
En data 15 d’octubre de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional del document comptable, tramès per l’Àrea d’Acompanyament a les
Persones, inclòs a la relació adjunta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2231/2015, relatiu a l’aprovació de document comptable.

Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions,
fases ADO, per un import total de 930,00 €, segons es detalla a la relació núm.
136/2015, adjunta.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les catorze hores i vint minuts, el qual,
com a secretària municipal, en dono fe.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda

