JUNTA DE GOVERN LOCAL 32/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina

Excusa la seva assistència el senyor Ivan Sanz Pérez.
La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de
l’acte.
Una vegada verificada per la secretària 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
2. Documents comptables (expte. 2384/2015)
3. Aprovació aportació econòmica Fons Català de Cooperació per a suport a
població refugiada (expte. 2341/2015)
4. Aprovació convenis amb escoles i instituts 2015 (expte. 2275/2015)
5. Aprovació conveni de col·laboració formació pràctica amb l'IES Badia del
(expte. 718/2015)

Vallès

6. Aprovació conveni de col·laboració formació pràctica amb la UAB Psicologia (expte.
718/2015)
7. Aprovació conveni de col·laboració formació pràctica amb la UAB Educació
(expte. 718/2015)

Social

8. Aprovació conveni de col·laboració formació pràctica amb al Fundació Paco Puerto
(expte. 718/2015)
9. Ajuts d'urgència social novembre 2015 (expte 2355/2015)
10. Adjudicació contracte de serveis per procediment negociat Projecte de
ProBadiaLab (expte. 288/2015)
11. Programa AMB – Pobresa Energètica (Remesa 18) (expte. 382/2015)
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Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 17/11/2015
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Ivan Sanz Pérez
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Badia del Vallès, 6 de novembre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 16/11/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

(expte. 2375/2015)

12. 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 30 d'octubre de 2015.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2384/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 3 de novembre 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 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.
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DOCUMENTS COMPTABLES
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2.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
3.032,36 €, segons es detalla a la relació núm. 33/2015, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 50.874,66 €, segons es detalla a la relació núm. 153/2015,
adjunta.
3. APROVACIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER SUPORT
A POBLACIÓ REFUGIADA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2341/2015, relatiu a la aportació econòmica al Fons Català de Cooperació
per a la col·laboració amb els Refugiats Sirians

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

Codi Validació: 9T5J6RDR9FSYMZXSRL23MMFPN | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 16

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

II. Relació de Fets
1. Vist el certificat de la secretaria de data 2 d'octubre de 2015 relatiu a la aprovació de
l'adhesió de l'Ajuntament de Badia del Vallès a la Moció de «suport a l'acollida de població
refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània», impulsada pel Fons Català de
Cooperació.

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Junta de Govern Local
per Resolució 712/2015 de 28 d'octubre
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'aportació econòmica al projecte 2833: Suport a l'acollida de població refugiada
en trànsit a europa víctima dels conflictes armats a la mediterrània, amb la quantitat de
3.277,00€
Segon. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 3277,00€ amb càrrec a la
partida 0703. 2374. 48906 del pressupost vigent.
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3. Vist que l'Ajuntament de Badia del Vallès vol participar amb una aportació econòmica al
projecte 2833: Suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a europa víctima dels
conflictes armats a l'àrea de la mediterrània, amb la quantitat de 3.277,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Atès que el Fons Català de Cooperació ha fet una crida als Ajuntaments i institucions
supramunicipals per sumar-se al procés de suport a la població refugiada.

4. APROVACIÓ CONVENIS AMB ESCOLES I INSTITUTS 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2275/2015, relatiu a l'Aprovació dels Convenis amb les Escoles i Instituts
2015
II. Relació de Fets
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius de
Badia del Vallès amb l’objectiu de fomentar activitats amb finalitats i objectiu educatius.
Vista la importància que té per a la ciutat la millora de la qualitat de l’educació i la imbricació entre
escola i territori.
Vist que els esmentats convenis contenen una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de
2.000,00€ a cadascun dels següents centres escolars: Escola La Sardana, Escola Las Seguidillas,
Escola La Muñeira, i Escola La Jota i de 1.700,00€ a cadascun dels dos instituts: Institut Federica
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Tercer. Notificar el present acord al Fons Català de Cooperació.

Montseny i Institut Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució número 468/2015
de 25 de juny
Per tot això, s'acorda:

1003.3201.48101 ESCOLA LA SARDANA 2.000,00€
1003.3201.48102 ESCOLA LA JOTA
2.000,00€
1003.3201.48103 ESCOLA LA MUÑEIRA 2.000,00€
1003.3201.48104 ESCOLA LAS SEGUIDILLAS 2.000,00€
1003.3201.48105 INSTITUT BADIA DEL VALLÈS 1.700,00€
1003.3201.48106 INSTITUT FEDERICA MONTSENY 1.700,00€
Tercer. Notificar el present acord a les Escoles, i els Instituts.
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMACIÓ PRÀCTICA AMB L'IES BADIA
DEL VALLÈS
I. Identificació de l’expedient
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Segon. Aprovar els documents ADO adjunts per un total de 11.400,00 euros a càrrec de les
partides:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i les escoles
La Sardana, Escola Las Seguidillas, Escola La Muñeira, i Escola La Jota, i els instituts Badia del
Vallès i Federica Montseny.

II. Relació de Fets
1. Vista la proposta presentada per l’Institut Badia del Vallès, en relació a la col·laboració de
l’Ajuntament de Badia de Vallès, en l’anomenat Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball.
2. Vist els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball que
s’adjunta, segons el qual els estudiants:
- Sra. Gloria Jesus de la Vega Garcia, participa en aquest conveni i realitzarà les Pràctiques
del cicle formatiu de Secretariat al Casal de Joves
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
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Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en
Centres de Treball

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’adjunten, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès i amb els
estudiants: Sra. Gloria Jesus de la Vega Garcia.
Segon.- La durada del conveni serà: del 19/10/2015 fins el 31/08/2016 de dilluns a divendres de
10:00 a 14:00 hores, el període total d'hores no sobrepassarà les 35 hores setmanals
Tercer.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a l’Institut Badia del Vallès
(C/ de Mallorca,s/n).

6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMACIÓ PRÀCTICA AMB LA UAB
PSICOLOGIA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en
Centres de Treball
II. Relació de Fets
Vist que el 12 de maig de 2014, es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre
l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Formació
Pràctica en Centre de Treballs dels Estudiants de la UAB.
Vista la proposta presentada per l'UAB , 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.
Vist el conveni de col·laboració per a l formació pràctica en centres de treball que s'adjunta,
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4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per ...
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

segons el qual l'estudiant:
- Sra. Mariona Casals Marti, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques Practicum II
de Grau en Psicologia.
III. Fonaments de dret

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.
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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.
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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.

Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres
de treball que s’adjunta, amb la UAB, S.L i amb l'estudiant:
- Sra. Mariona Casals Marti, la qual participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques
Practicum II de Grau en Psicologia.
Segon. La durada del conveni serà del 27 d'octubre al 4 de febrer de 2016, el total d'hores no
sobrepassarà de les 35 hores setmanals
Tercer. Notificar el present acord a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat
de Psicologia.
7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMACIÓ PRÀCTICA AMB LA UAB
EDUCACIÓ SOCIAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en
Centres de Treball
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Per tot això, s'acorda:

II. Relació de Fets
Vist que el 12 de maig de 2014, es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre
l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la Formació
Pràctica en Centre de Treballs dels Estudiants de la UAB.
Vista la proposta presentada per l'UAB , 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.

- Sr. Francisco Javier Majada Cuadrado, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques
del Practicum II de Grua en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sra. Damaris Amores Reales, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
Practicum II de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sra.Azahara López Ariza, particia en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum II
de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sra. Ester Cuanca Castro, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum
II de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sra. Anna Bañon Martinez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
Practicum II de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sra. Carolina Pérez Rodriguez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
Practicum II de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sr. Joan Rius Miralles, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum II
de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

- Sra. Noemí Muñoz Pérez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum
II del Grau en Educació Social al Casal de Joves.
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Vist el conveni de col·laboració per a l formació pràctica en centres de treball que s'adjunta,
segons el qual els estudiants:

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.

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

Codi Validació: 9T5J6RDR9FSYMZXSRL23MMFPN | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 16

III. Fonaments de dret

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 la UAB, S.L i amb els estudiants:

- Sra.Azahara López Ariza, particia en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del practicum II
de Grau en Educació Social.
- Sra. Ester Cuanca Castro, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del practicum
II de Grau en Educació Social.
- Sra. Anna Bañon Martinez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
practicum II de Grau en Educació Social.
- Sra. Carolina Pérez Rodriguez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
Practicum II de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
- Sr. Joan Rius Miralles, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum II
de Grau en Educació Social, al Casal de Joves.
Segon. La durada del conveni serà de setembre 2015 a juny 2016, el total d'hores no
sobrepassarà de les 35 hores setmanals
Tercer. Notificar el present acord a la Universitat Autònoma de Barcelona.

8. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ FORMACIÓ PRÀCTICA AMB LA FUNDACIÓ
PACO PUERTO
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 718/2015, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en
Centres de Treball
II. Relació de Fets
Vista la proposta presentada per la Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto , 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.
Vist el conveni de col·laboració per a l formació pràctica en centres de treball que s'adjunta,
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- Sra. Damaris Amores Reales, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del
practicum II de Grau en Educació Social.

Codi Validació: 9T5J6RDR9FSYMZXSRL23MMFPN | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 16

- Sr. Francisco Javier Majada Cuadrado, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques
del Practicum II de Grua en Educació Social.
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- Sra. Noemí Muñoz Pérez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques del Practicum
II del Grau en Educació Social.

segons el qual els estudiants:
- Sra. Cristina Garcia Fernandez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària al municipi de Badia de Vallès.
- Sr. Francesc Xavier Robert Pedrola, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària al municipi de Badia del Vallès.
- Sr. Alberto Javier Millan Iniesta, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària a Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret

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.

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres
de treball que s’adjunta, amb la Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto i amb els
estudiants:
Sra. Cristina Garcia Fernandez, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària al municipi de Badia de Vallès.
- Sr. Francesc Xavier Robert Pedrola, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària al municipi de Badia del Vallès.
- Sr. Alberto Javier Millan Iniesta, participa en aquest conveni i realitzarà les pràctiques de
Mediació Comunitària a Badia del Vallès.
Segon. La durada del conveni serà del 1/10/2015 al 23/10/ 2015, el total d'hores no
sobrepassarà de les 35 hores setmanals
Tercer. Notificar el present acord a la Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco
Puerto, Via Laietana 16-18, 8º ,08003 Barcelona.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:

9. AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL NOVEMBRE 2015

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2355/2015, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL NOVEMBRE 2015

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.

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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:
Únic: Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament a
justificar (fases ADOJ), per un import de 20.000,00 €, per atendre les obligacions,
corresponents al mes de novembre de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social
a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
10. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT PROJECTE
DE ProBadiaLab

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 288/2015, relatiu a realització del servei d’accions formatives a persones
aturades a través de tallers de cocreació, mitjançant la tècnica de «design thinking», per a
persones aturades dins del Projecte de ProBadiaLab.

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

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

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
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones, de data, 24 de juliol de
2015, s’acredità la necessitat de contractar el servei de realització del servei d’accions
formatives a persones aturades a través de tallers de cocreació, mitjançant la tècnica de
«design thinking», per a persones aturades dins del Projecte de ProBadiaLab, en atenció
a desenvolupament dels programes de l'Ajuntament de Badia del Vallès destinats a millorar
l'ocupabilitat de les persones aturades del municipi.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 16
d'octubre de 2015.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als 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.

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

3. Realitzades les invitacions a diferents empreses qualificades per a participar al procediment i
efectuades les diferents sessions de negociació, la Mesa de Contractació, en sessió de data 21
de setembre de 2015, va formular proposta d'adjudicació en favor de Carles Adamuz Sánchez
amb NIF: 34754808Z, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per Resolució de data 18 de setembre de 2015, es va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant procediment procediment negociat sense publicitat, del servei de realització del
servei d’accions formatives a persones aturades a través de tallers de cocreació, mitjançant la
tècnica de «design thinking», per a persones aturades dins del Projecte de ProBadiaLab de
Badia del Vallès, amb un pressupost de 26330 euros, sense IVA.

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 21 de setembre de 2015 i, en la seva virtut, adjudicar a
Carles Adamuz Sánchez amb NIF: 34754808Z, com l’oferta més avantatjosa presentada, el
contracte de serveis de realització del servei d’accions formatives a persones aturades a través
de tallers de cocreació, mitjançant la tècnica de «design thinking», per a persones aturades
dins del Projecte de ProBadiaLab, per l’import total anual de 26.330,00 euros, i 604,80 Euros
de IVA, corresponent a una de les parts del contracte- stekeholders-, ja que la part
corresponent a la formació no porta IVA, segons es detalla a la proposta de despeses annexa
l’aprovació de la qual es proposa en el paràgraf següent.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa en fase D per a
l’exercici 2015 per l’import total de 26.934,80 euros, amb càrrec a la partida 1303 2416 22706.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, el Sr. Salvador Avià, coordinador de l'Àrea
d'Acompanyament a les Persones.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a la tots els licitadors del procediment i publicar-lo
al perfil del contractant.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

11. PROGRAMA AMB – POBRESA ENERGÈTICA (REMESA 18)

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

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN




Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
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:

Ajuntament de Badia del Vallès
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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.

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments de les
persones, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 163,01€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 925,77€
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 185,12€.

12. CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPS PARCIAL SRA. MARIA DEL CASTILLO LÓPEZ
GARRIDO PER SUBSTITUCIÓ PARCIAL GLORIA AMIGÓ
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2188/2015, relatiu a SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE GLÒRIA AMIGÓ
II. Relació de Fets
1. En data 7 d´octubre de 2015, el Coordinador de l´àrea d´acompanyament a les persones,
senyor Salavador Avià Faure, proposa la contractació per substitució parcial de la senyora
Maria del Castillo López Garrido, atès que la treballadora senyora Gloria Amigó Aso, ha
sol.licitat poder acollir-se a reducció de jornada d´1/3 per guarda legal d´un menor, concedida
mitjançant resolució de l´alcaldia núm. 627/2015, de 25 de setembre, i per cobrir la resta d
´aquesta jornada de la substituida, que era la concernient a l´obertura del pati de la Mainada
durant les tardes.
2. Que al persona proposada per realitzar aquesta substitució parcial, ja va passar un procés
de selecció per a la cobertura de la baixa maternal i permisos relacionats amb la maternitat, de
la treballadora Sara Pascual Cerdán, segons documentació continguda a l´expedient
1303/2014 relacionat amb el present.
3. En data de 4 de novembre de 2015, es va emetre informe favorable per part del coordinador
de l´àrea de Serveis Centrals.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 11.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007,
de 12 d’abril.
2n. Segons l´establert a l´article 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

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

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència, s'adopten els següents
acords:
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Sisè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. per import de 117,14€.

3r. D´acord amb el previst a l´ article 5.1 c) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l´Estatut dels Treballadors, i Reial Decret 2720/1998,
de 18 de desembre, que desenvolupa l’article 15 de l´Estatut dels Treballadors modificat pel
Reial Decret Llei 5/2001, de 2 de març, i la Llei 12/2001 de Mesures urgents de Reforma del
Mercat de Treball.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per .Decret d´alcaldia núm.
468/2015, de 25 de juny.

Segon. El cost salarial fins el 31 de desembre de 2015 serà de 1110,85 euros bruts amb càrrec
a la partida núm. 0803.2301.13100, i de 341,03 euros amb càrrec a la partida núm.
0803.2301.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nomines
corresponents de l’any 2015.
Tercer. Notificar el present acord a les persona interessada, a l’àrea corresponent, al comitè
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

13. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEPARTAMENT ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
PEL PFI 2015-2016

Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

Primer. Contractar a la senyora Maria del Castillo López Garrido, mitjançant un contracte
laboral a temps parcial per interinitat i per màxima urgència, amb la categoria de Diplomada en
Educació Social, l’objecte de la contractació és per la cobertura de la jornada parcial, per
reducció de jornada d´1/3 per guarda legal d´un menor, de la treballadora senyora Gloria Amigó
Aso, la incorporació no serà abans del 9 de novembre de 2015, i fins a la reincorporació a
jornada completa de la treballadora substituida, la jornada setmanal serà de 12,5 hores, i una
retribució bruta mensual de 549,31 euros.
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Per tot això,s'acorda:

Expedient número 1134/2015, relatiu a la sol·licitud de subvenció al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per portar al terme el Programa de
Formació i Inserció (PFI) 2015-2016.
II. Relació de Fets
1. En data 28 d'octubre de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a
centres educatius i establiments per al desenvolupament de Programes de Formació i
Inserció, i va obrir la convocatòria pública per al curs 2015-2016.
2. Els Programes de Formació i Inserció, ofereixen a joves no ocupats i poc qualificats
una via de segona oportunitat, amb la voluntat d'acompanyar-los a la tornada al
sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant
l'abandonament primerenc. Alhora els facilita l'adquisició de competències bàsiques i
professionals inicials per accedir al món laboral.
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient

3. L’Ajuntament de Badia del Vallès va desenvolupar un Programa de Formació i
Inserció al curs 2014/15, amb finançament propi i de la Diputació de Barcelona.
4. Les bases reguladores publicades a l’ordre ENS/331/20145 permeten que els PFI
subvencionats per la Diputació de Barcelona puguin ser també subvencionats per la
Generalitat de Catalunya.

Primer. Aprovar i presentar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la sol·licitud de subvenció per import de 23.348,10 Euros, per a la
realització d’un programa de formació i inserció en l’especialitat de Auxiliar de comerç i
atenció al públic
Tercer. Notificar la present resolució al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

14. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE PROGRAMES INTEGRALS

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2399/2015, relatiu a la sol·licitud participació de l'Ajuntament a la
sol·licitud per al finançament de Programes integrals, presentada per part del Consell
Comarcal del Vallès Occidental al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya
II. Relació de Fets
1. En data 14 d'octubre de 2015 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya va aprovar les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al finançament de programes integrals i va obrir la convocatòria
pública per a l'any 2015.
2. Els programes integrals ofereixen als joves inscrits al Sistema de Garantia Juvenil
(Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s'aprova el Programa d'Ocupació
Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 – 2020 i el Pla d'actuació pel 2015), un
conjunt d'accions de segones oportunitats, per acompanyar els i les joves en el seu
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:
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1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per la Junta de
Govern per la Resolució 712/2015 de 28 'octubre de 2015
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III. Fonaments de dret

retorn dels joves al sistema educatiu i millorar les seves competències socio-laborals.
3. El Consell Comarcal del Vallès Occidental concorrerà a aquesta línia de subvenció
presentant un programa integral per al Vallès Occidental.
III. Fonaments de dret

Segon. Notificar el present acord al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva María
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts del qual, com a
secretària municipal, en dono fe.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2015-0033 Data : 16/11/2015

Primer. Aprovar la participació de l'Ajuntament a la sol·licitud de subvenció per al
finançament de programes integrals que el Consell Comarcal del Vallès Occidental
presentarà al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
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Per tot això, s'acorda:
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1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Junta de Govern
per la Resolució 712/2015 de 28 d'octubre de 2015

