JUNTA DE GOVERN LOCAL 36/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 4 DE DESEMBRE

Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 15/12/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

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, l'alcaldessa obre
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acta de la sessió anterior
Documents comptables
Traspàs magatzem núm. 9 Mercat Municipal (expte. 2433/2015)
Traspàs parades 24 i 25 i magatzem 53 Mercat Municipal (expte. 2477/2015)
Traspàs parades 28 i 29 i magatzem Mercat Municipal (expte. 2478/2015)
Alta cambra carn núm. 12 a favor de Dolores Guerrero Roa (expte. 2499/2015)
Acord Conveni fraccionament deutes local 127 (expte. 2567/2015)
Aprovació pagament quota local núm. 35 (expte. 2559/2015)
Contracte menor administratiu especial gestió i explotació bar Casal d'Avis (expte.
2580/2015)
10. Contracte menor d'assegurances amb venciment anual (expte. 2155/2015)
11. Aprovació renúncia 50 % titularitat parades 22 i 23 mercat municipal (expte. 2479/2015)
12. Adjudicació obra remodelació enllumenat Eivissa/Menorca (expte. 2266/2015)
13. Canvi titularitat activitat Bar-Restaurant local 139 (expte. 370/2015)
14. Aprovació addenda Conveni EAIA 2015 (expte. 2502)
15. Ajuts d'urgència social programa AMB Pobresa energètica (expte. 382/2015)
16. Ajuts d'urgència social desembre 2015 (expte. 2565/2015)
17. 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 27 de novembre de 2015.

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

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

Badia del Vallès, 4 de desembre de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 14/12/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

(expte. 2604/2015)

2. DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2615/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets

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:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
420,31 €, segons es detalla a la relació núm. 37/2015, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 8.419,18 €, segons es detalla a la relació núm. 179/2015
(factures SOREA), adjunta.
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O
i ADO, per un import total de 43.041,26 €, segons es detalla a la relació núm. 179/2015,
adjunta.
Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O
i ADO, per un import total de 17.090,73 €, segons es detalla a la relació núm. 181/2015
(factures ENDESA), adjunta.

3. TRASPÀS MAGATZEM NÚM. 9 MERCAT MUNICIPAL
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2433/2015, relatiu al traspàs del magatzem núm. 9 del mercat municipal.

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

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

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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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 2 de desembre 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.

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
7689/2015, el Sr. Enrique Albuin Miguel, amb DNI 37797496D i com concessionari de les
parades del mercat núm. 95-100, ha sol·licitat autorització per traspassar el magatzem núm. 9
que va adquirir mitjançant traspàs aprovat per Junta de Govern Local de data 10 de juliol de
2015 a favor de la Sra. Felicidad Berbel Sánchez, amb DNI 39030539E i que consta com a
concessionària de les parades del mercat núm. 139-140.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Proposar autoritzar el traspàs del magatzem núm. 9 a favor de la senyora Felicidad
Berbel Sánchez amb DNI 39030539E per l’emmagatzematge del productes utilitzats en
l’explotació de l’activitat Llaminadures de les concessions administratives núm.
139-140 i de les quals és titular.
Segon. Notificar el present acord a les parts interessades, al responsable del mercat, a l’Àrea
d’Hisenda i a l’ORGT.
4. TRASPÀS PARADES 24 I 25 I MAGATZEM 53 MERCAT MUNICIPAL

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2477/2015, relatiu al traspàs de les parades números 24 i 25 i magatzem
núm. 53 del Mercat Municipal de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 7743/2015, la Sra.
Ana Martín Macias amb DNI 36910664B i domiciliada al carrer Rafael Alberti, núm. 1 baixos A
de Polinyà del Vallès, com concessionària de les parades del mercat núm. 24 i 25 i del
magatzem núm. 53 dedicats a l’activitat de Peixateria, ha sol·licitat autorització per traspassar
les esmentades concessions administratives que va adquirir mitjançant traspàs en data 1
d’agost de 2010 a la seva filla Elisabet Cabrera Martín, amb DNI 43528456J.
2. En data 13 de novembre de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 19 de novembre de 2015 s’emet informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim

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

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.

Codi Validació: 69GAH74GH2WCJXGK2353GTJR3 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 19

III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 10 de novembre de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 25 de novembre de 2015 informe per part del departament d’intervenció.

Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenent als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple municipal
de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm.24 i 25 a més del magatzem núm.53 a favor de
la Sra. Elisabet Cabrera Martín amb DNI 43528456J per realitzar la mateixa activitat de
Peixateria.
Segon. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat
dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables
als concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer. Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada finalitzat
tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2478/2015, relatiu al traspàs de les parades números 28 -29 i magatzem
núm. 51 del Mercat Municipal de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 7744/2015, la Sra.
Ana Martín Macias amb DNI 36910664B i domiciliada al carrer Rafael Alberti, núm. 1 baixos A
de Polinyà del Vallès, com concessionària de les parades del mercat núm. 28-29 i del
magatzem núm. 51 dedicats a l’activitat de Peixateria, ha sol·licitat autorització per traspassar
les esmentades concessions administratives que va adquirir mitjançant subhasta en data 4 de
juliol de 1977 a la seva filla Ana Maria Cabrera Martín, amb DNI 43436637X.
2. En data 13 de novembre de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 19 de novembre de 2015 s’emet informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim

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

Codi Validació: 69GAH74GH2WCJXGK2353GTJR3 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 19

5. TRASPÀS PARADES 28 I 29 I MAGATZEM MERCAT MUNICIPAL

Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenent als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple municipal
de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.

Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm.28 i 29 a més del magatzem núm.51 a favor de
la Sra. Ana Maria Cabrera Martín amb DNI 43436637X per realitzar la mateixa activitat de
Peixateria.
Segon. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat
dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables
als concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer. Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada finalitzat
tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2499/2015, relatiu a l’alta de la cambra comuna de carn núm. 12 del Mercat
municipal.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
7796/2015, la senyora Dolores Guerrero Roa amb DNI 46018402W E i com concessionària de
les parades del Mercat municipal núm. 64-65 destinades a l’activitat de Xarcuteria Cansaladeria, ha sol·licitat l’alta de la cambra de carn núm. 12 de 8,1 m3 de superfície pel
període que va des de l’1 de novembre de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 com a reforç
per la campanya de Nadal.
2. En data 13 de novembre de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 25 de novembre de 2015 informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. Vist que segons consta en el padró de les càmeres comunes del mercat municipal la núm.

Ajuntament de Badia del Vallès
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6. ALTA CAMBRA CARN NÚM. 12 A FAVOR DE DOLORES GUERRERO ROA

12 a data d’avui no consta com llogada.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.
Per tot això,

7. ACORD CONVENI FRACCIONAMENT DEUTES LOCAL 127
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2567/2015, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de deutes del
local comercial núm. 127 ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 7
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 3190/2015
de data 29 d’abril de 2015, el senyor Antonio Díaz Arcos, demana el fraccionament de les
obligacions i deutes econòmiques pendents del contracte d’arrendament, peticions es formulen
dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi que van ser
aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2012, i
desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data 28.01.2013, dins de la delegació
plenària conferida.

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat, a l’Àrea
d’Hisenda i a l’ORGT.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Donar d’alta la cambra de carn núm. 12, amb una superfície 8,1 m3 a favor de la
senyora Dolores Guerrero Roa, amb DNI 46018402W que consta com a concessionària de les
parades del mercat núm. 64-65 en el padró de les càmeres comunes amb, efectes de l’1 de
novembre de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015.

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 27 de
novembre de 2015 i posant de manifest la voluntat per part de l’Ajuntament de col·laborar amb
aquells arrendataris que tenen interès en fer front als seus deutes i colen continuar mantenint
un negoci.
2n. Vist que la sol·licitud de data 29 d’abril de 2015 , registre d’entrada núm. 3190/2015 es
presenta acompanyada de la documentació requerida però sense haver satisfet la liquidació de
la taxa corresponent conforme l’ordenança fiscal núm. 6.
3è. Vist l’informe d’intervenció de data 25 de novembre de 2015 on consta el pendent total del
local núm. 127 així com el quadre del fraccionament en el temps sol·licitat per l’ inquilí.
4t. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que
aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274 següents i
concordants del Codi Civil; i conforme les facultats que han estat delegades en aquest òrgan
decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2011
5è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número
468/2015 de 25 de juny.

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i deutes vençudes i
no satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva
d’aquest acord, dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç
intern del municipi aprovades per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques
següents:

-

Tipus d’interès legal del diner: 3,5 per cent

-

Termini de devolució: 18 mesos

Segon. Requerir a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el conveni de
fraccionament , data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes així com al pagament de la
taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 6 , article 6, apartat 6 en concepte de tramitació
d’expedient.
Cinquè. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.
8. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA LOCAL NÚM. 35
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2559/2015, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 35
ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 21.
II. Relació de Fets
1. La Sra. Montserrat Arenas amb DNI 71091770N en representació del president de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 21 el Sr. Dionisio Rodriguez amb DNI
34766786D, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la
quota de la comunitat corresponent als mesos de setembre a desembre de 2015.
2. La disponibilitat d'aquest local s'ha recuperat per part de l'ajuntament per rescissió del
contracte d'arrendament amb l'anterior inquilí en data 31 d’agost de 2015 i a data d’avui encara
no està llogat.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part de la comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 21 i per
import de 48,009€ (quaranta-vuit euros) i corresponents als mesos de setembre a desembre de
2015.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

Deute total: 2.621,64 euros
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Relatives al conveni de fraccionament:

número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris de
l’avinguda Cantàbric, núm. 21 corresponent al local comercial núm. 35, d’import total
quaranta-vuit euros amb (48,00€) i corresponents als mesos de setembre a desembre de 2015.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2580/2015, relatiu contracte menor administratiu especial de gestió i
explotació del bar del casal d'Avis.
II. Relació de Fets
1. Per informe dels serveis gestor de gent gran, de data 26 de novembre de 2015, s’acredita la
necessitat i idoneïtat d'aquest expedient de contractació per tal de garantir la continuïtat del
servei de bar, durant el temps que resti fins a la resolució de l'expedient núm. 1239/2015.
2. Consta a l'expedient els plecs de prescripcions tècniques reguladors del contracte, l'informe
d'urbanisme de data 22/1/2015 i la declaració responsable del contractista de no estar incurs en
cap causa de prohibició per a contractar amb l'administració; d'estar al corrent de les seves
obligacions amb hisenda, seguretat social i l'ajuntament, així com de tenir subscrita i vigent la
pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil exigida pels plecs de prescripcions tècniques.
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 19.1. b), 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 712/2015, de 28
d'octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor administratiu especial de gestió i explotació del bar del casal
d'Avis, amb el contractista Sr. Cristian Gallardo Calero.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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9. CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL GESTIÓ I EXPLOTACIÓ BAR CASAL
D'AVIS
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Tercer.- Notificar al president de la comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 21 i
als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la resolució d’aquest acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa
amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2155/2015, relatiu als Contractes menors d'assegurançes amb venciment
anual.
II. Relació de Fets
1. En data 13 d'octubre de 2015 s'elabora informe des de Serveis Generals, on s'acredita la
necessitat de contractar diverses pòlisses d'assegurances sobre diferents objectes de risc i
garanties.
2. En data de 30 de novembre de 2015, el sr. Manel Josep Rodríguez, en qualitat d'assessor i
responsable del contracte de mediació d'assegurances, elabora informe-proposta de
contractació on recull les ofertes presentades per diferents empreses asseguradores per les
diverses pòlisses d'assegurances a contractar, i ens trasllada els millors preus i cobertures del
mercat assegurador per al nostre Ajuntament.
Juntament amb l'informe obre tota la documentació d'invitació a empreses, ofertes rebudes i
altra documentació acreditativa d'alló disposat a l'article 38 de les BEP municipals.
III. Fonaments de dret
1r. Obren a l’expedient administratiu els informes de la secretaria i de la intervenció municipals.
2n. D’acord amb el que es disposa a l’article 20, 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 712/2015, de 28
d'octubre.

Ajuntament de Badia del Vallès
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10. CONTRACTE MENOR D'ASSEGURANCES AMB VENCIMENT ANUAL
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Tercer. Notificar el present acord al contractista, Sr. Cristian Gallardo Calero, i donar compte als
serveis econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Objecte: gestió i explotació del bar del casal d'Avis..
b) Vigència: Des de l'1 de gener de 2016, fins a l'adjudicació del contracte administratiu
especial que resolgui l'expedient 1239/2015 de procediment obert, diversos criteris
d'adjudicació, previst dins el primer trimestre de 2016.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: cànon mensual de 200 euros nets, amb un IVA
aplicable del 21 per cent, de 42 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: L'abonament del cànon es realitzarà
dins dels cinc primers dies de cada mes vençut, a partir de la data d'inici del
contracte.
e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: les que deriven del plec de
prescripcions tècniques i la normativa general i sectorial d'aplicació. Abans de l'inici
del contracte haurà de presentar els certificats i documents que acreditin la seva
declaració responsable
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.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per delegació d'alcaldia
aprovades per resolució 2015/0712 de 28 d'octubre de 2015, on s'aprova el text consolidat.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els contractes menors d'assegurances que es relacionen, amb els objectes,
empreses i preus que s'expressen:
a) Assegurança de Responsabilitat civil danys patrimonials administracions públiques, amb
l'empresa Mapfre Seguros, per import de 15.531,48€ .

e) Assegurança de vida risc del personal de l'Ajuntament, amb l'empresa CA Life Insurance
Experts, per import de 5.833,26 € .
f) Assegurança de Defensa Jurídica i reclamació de danys del patrimoni, amb l'empresa Arag
Seguros, per import de 1.570,00 €.
Segon. Els contractes s'executaran de conformitat amb el règim i condicions següents:
a) Les obligacions i condicions definides en llurs pòlisses.
b) La vigència dels contractes serà d'un any, sense pròrroga, a partir de la data d'1 de gener de
2016 o de la signatura de les pòlisses.
c) L'abonament del preu serà en un sol pagament. El pagament es realitzarà dins dels terminis
legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura,, 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. Per a les factures d'import inferior a
5.000 euros la facturació en format electrònic es potestativa.
d) Aquests contractes de naturalesa privada es regiran, en tot allò no previst, per les
disposicions previstes a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurança; el RDL
6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les
assegurances privades; el RD 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'ordenació i supervisió de les assegurances privades i qualsevol altra norma de dret privat o
administratiu que resulti aplicable.
Tercer. Procedir a l'aplicació comptable amb càrrec al pressupost de 2016, amb el compromís
de dotar els pressupostos municipals de l'exercici 2016, de consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front a les contractacions.
Quart. Notificar el present acord a les empreses Mapfre Seguros, Fiatc Seguros,
Asefa Seguros, CA Life Insurance Experts, Arag Seguros i a l'Àrea d'Economia
d'aquest Ajuntament.
11. APROVACIÓ RENUNCIA 50 % TITULARITAT PARADES 22 I 23 MERCAT MUNICIPAL

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

d) Assegurança d'Assistència sanitària del personal de l'Ajuntament, amb l'empresa Asefa
Seguros, per import de 16.688,00 €.
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c) Assegurança de Vehicles municipals, amb l'empresa Fiatc Seguros, per import de 3.750,00
€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Assegurança de Responsabilitat civil professional, càrrecs polítics i tècnics amb l'empresa
Mapfre Seguros, per import de 2.335,50 €

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2479/2015, relatiu a la cessió del 50% de la concessió administrativa de les
parades núm. 22 i 23 del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 36 del Reglament de Règim Interior del Mercat
Municipal en referència a les donacions o transmissions d’una parada per qualsevol acte jurídic
a títol gratuït.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenent als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple municipal
de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.
4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2015.

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

2. En data 12 de novembre de 2015 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 19 de novembre de 2015 s’emet informe per part del departament d’intervenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 7742/2015, la Sra.
Ana Maria Cabrera Martín amb DNI 43436637X i domiciliada al carrer Anselm Clavé, núm. 2,
2n 1º de Canet de Mar, com concessionària del 50% de les parades del mercat núm. 22 i 23
ha manifestat la seva renúncia voluntària del seu 50% de la titularitat de les esmentades
concessions administratives a favor de l’altre titular la Sra. Elisabet Martín Cabrera amb DNI
núm. 43528456J, amb domicili a l’avinguda Verge de Montserrat, núm. 83 baixos 3a. De
Barberà del Vallès i amb l’activitat de Peixateria

Primer. Aprovar la renúncia voluntària del 50% les parades núm. 22 i 23 del mercat municipal
per part de la senyora Ana Maria Cabrera Martín a favor de l’altra titular la Sra. Elisabet
Cabrera Martín amb DNI núm. 43528456J, amb domicili a l’avinguda Verge de Montserrat, núm.
83 baixos 3a. De Barberà del Vallès i per realitzar la mateixa activitat de Peixateria.
Segon. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat
dins del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables
als concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer. Formalitzar el corresponent contracte de concessió administrativa, una vegada finalitzat
tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi, així com al
pagament de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 6 , article 6, apartat 6 en concepte
de tramitació d’expedient.
Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.
12. ADJUDICACIÓ OBRA REMODELACIÓ ENLLUMENAT EIVISSA /MENORCA
Es retira de l'ordre del dia l'acord d'adjudicació de les obres de remodelació de l'enllumenat

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

d'Eivissa/Menorca.

13. CANVI TITULARITAT ACTIVITAT BAR-RESTAURANT LOCAL 139
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 370/2015, relatiu a canvi de titularitat d'una activitat comercial

3. Vist que la taxes aprovades a l’anterior acord de canvi de titularitat de data 4 de setembre de
2015 són les correctes.
2. D'acord amb l'informe emès per l'enginyer municipal.
III. Fonaments de dret
1r. Atesa la resolució de l'alcaldia núm. 468 de 25 de juny de 2015, la qual aprova la delegació
a la Junta de Govern Local de l'atorgament de llicències i aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s'hagi delegat a
un altre òrgan.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar validesa al canvi de titularitat de l'activitat de Bar-Restaurant ubicat a la plaça
Major 2-11 (local 139) de JIANSHENG WANG com a persona física a WAN XIN 2015, S.L. com
a persona jurídica.
Segon. Donar validesa a la liquidació de taxes efectuada per acord de la Junta de Govern Local
de data 4 de setembre de 2015.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.
14. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI EAIA 2015
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2502/2015, relatiu a APROVACIÓ ADDENDA CONVENI EAIA 2015

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JIANSHENG WANG en la qual demana que l’activitat
vagi a nom de la societat WAN XIN 2015, S.L. tal i com es troba enregistrada l’activitat segons
escriptura notarial.
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1. Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2015, en el qual es dona
validesa al canvi de titularitat de la llicència municipal d’obertura de Bar-Restaurant del local
139 ubicat a la Pl. Major 2-11, a nom del Sr. JIANSHENG WANG.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

II. Relació de Fets
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.

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.
En el cas de Badia del Vallès i segons l´IDESCAT, la població és de 2.704 menors d´edat ( del
total de 13.553 habitants ) motiu pel qual correspon una aportació del 2,53 % del total i l´import
que s´estableix de participació econòmica és de 6.074,96 euros.
Atès que la resolució del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de data 11 de novembre de
2015, aprova les addendes al conveni que determina la participació municipal en el
finançament de l’EAIA del Vallès Occidental

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

En data 16 d´abril de 2015 es va signar el Protocol Addicional de concreció per a l’any 2015 de
l’esmentat Contracte Programa subscrit l’any 2012.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 cool.laboració en
matèria de serveis socials, aprovat per decret 53/2012 de data 29 de maig de 2012, i ratificat al
Ple Ordinari del dia 14 de juny de 2012.

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
setanta-quatre amb noranta-sis (6.074,96€) corresponent a l’any 2015, amb càrrec a la partida
08 03 2317 46.501 del pressupost actual.
Tercer- Notificar l’acord a les parts interessades.
15. AJUTS URGÈNCIA SOCIAL PROGRAMA AMB POBRESA ENERGÈTICA (REMESA 22)
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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

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.

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.

Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 418,94€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 487,51€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 329,01€..
Cinquè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana
de Barcelona.
16. AJUTS D'URGÈNCIA SOC IAL
I. Identificació de l’expedient
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S'acorda:

Expedient número 2565/2015, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL DESEMBRE 2015

II. Relació de Fets

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 desembre de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social
a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Finalitzats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents
acords:
17. AUDIÈNCIA EMPRESA EN PRESSUMPCIÓ BAIXA DESPROPORCIONADA OBRA
ENLLUMENAT EIVISSA-MENORCA
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2266/2015, relatiu al contracte d'obra millora de l'enllumenat públic a
l'avinguda Eivissa i carrer Menorca.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea del Territori, de data 23 d'octubre de 2015, s’acredità la
necessitat de contractar obra de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a
l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca , en atenció a actualitzar l'enllumenat públic per complir

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2015-0037 Data : 14/12/2015

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.

Codi Validació: 69GAH74GH2WCJXGK2353GTJR3 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

normativa, per fer una instal·lació energèticament eficient i sostenible.
2. Per acord de Junta de Govern Local de data es va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant tramitació urgent, procediment obert i un únic criteri d'adjudicació de l'obra de
remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca
de Badia del Vallès, amb un pressupost de 202.541,84 euros, sense IVA.

5. Finalment, en data 2 de novembre de 2015 ha estat presentada al·legació de l'empresa
licitadora Núcleo Grupo Vimac,sa, respecte la decisió adoptada per la Mesa de Contractació en
data 23 de novembre de 2015 de considerar la seva oferta com a baixa anormal, on sol·licita
que sigui «admesa a presentar la justificació de la baixa, donat que entenem que la nostra
oferta pot ser perfectament justificada i dita justificació és ajustada a dret».
III. Fonaments de dret
1r. En data 3 de desembre ha estat emès informe jurídic de secretaria on es conclou que «la
proposició econòmica presentada per l'empresa Vimac, sa, es troba en presumpció de baixa
anormal o desproporcionada, però per a la definitiva estimació o no d'aquest caràcter
d'anormalitat, cal donar audiència a l'empresa en els termes de l'article 152, 3r i 4t del TRLCSP
i resoldre previs els informes tècnics del servei gestor corresponents».
2n. D’acord amb allò previst a les clàusules novena i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i a l'article 152 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
3r. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
712/2015, de 28 d'octubre.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Estimar l'al·legació formulada per l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, en el sentit de
considerar la seva proposició econòmica com a baixa presumptament anormal, segons els
criteris establerts a la clàusula novena del Plec de clàusules administratives particulars, però
deixant sense efecte l'estimació automàtica i excloent disposada per la Mesa de Contractació
de 23 de novembre de 2015.
Segon. Atorgar audiència a l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, perquè pugui justificar abans del
dia 11 de desembre de 2015, la valoració de l'oferta presentada i precise les condicions
d'aquesta, en els termes previstos en l'article 152, apartat tercer del RD Legislatiu 3/2011, de 14
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4. Requerit l'adjudicatari proposat RUBATEC, sa, ha estat presentada la documentació
justificativa requerida i ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de
secretaria de data 30 de novembre de 2015.
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En aquesta sessió, la Mesa va decidir també: «Que la proposició número 4, presentada per
Núcleo Grupo Vimac, es declara en baixa anormal, per superar en molt més de 10 unitats
percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, d'acord amb la clàusula 9.4 del
Plec de clàusules administratives particulars i l'article l'article 85 del RD 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 23 de novembre de 2015, va formular proposta
d'adjudicació en favor de Serveis integrals de manteniment RUBATEC, SA, per considerar-la
l'oferta econòmica més avantatjosa.

de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Tercer. Ordenar els serveis tècnics de l'àrea del Territori emetin els corresponent informe
avaluatiu respecte les precisions i documentació tècnica que pugui presentar l'empresa
licitadora, previ a la resolució definitiva de l'òrgan de contractació d'aquest incident sobre la
anormalitat presumpta de la baixa i de la resolució del procediment de contractació, d'acord
amb l'article 152, apartat quart de l'esmentada norma legal.
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Núcleo Grupo Vimac,sa, donar compte a la resta
d'empreses licitadores i publicar-ho al perfil del contractant.

II. Relació de Fets
1. Vista la proposta de contractació emesa per la Coordiandora de Serveis Socials, senyora
Carolina Sánchez Braut, de data 30 de novembre de 2015, per a la contractació de dues
persones per portar a terme el repartiment de les cartes per a la campanya de Joguines
Solidàries.
2. Vist l'informe del Sr. José M. Roque Damota emès en data de 1 / desembre / 2015
III. Fonaments de dret1r. Art.11.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per la Llei
7/2007, de 12 d’abril.
2n. Art. 125.1 i 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 f) i 94 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals.
d) 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,
4t. Art. 15.1 b) 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.
5è. Conveni Col·lectiu vigent d’aplicació a l’ajuntament de Badia del Vallès.
6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan, per Decret d´alcaldia núm.
468/2015, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Contractar a la Sra. Isabel Heredia Salazar i al Sr. Juan Angel Ruiz, com a notificadors,
mitjançant contracte temporal per circumstàncies de la producció. L'objecte del contracte és
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Expedient número 2507/2015, relatiu a JOGUINES SOLIDÀRIES 2016
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I. Identificació de l’expedient

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

18. CONTRACTACIÓ NOTIFICADORS PER LA CAMPANYA “JOGUINES SOLIDÀRIES”

realitzar la campanya «Joguines Solidàries» i la durada serà d'un dia el 7 de desembre de
2015.
Segon. El cost d’aquesta contractació és de 159,74 euros segons annex que s’adjunta i forma
part del present acord.
Tercer. Notificar el present acord als interessats, àrea corresponent, junta de personal, comitè
d'empresa i seccions sindicals.
19. NOMENAMENT INTERÍ TREBALLADORA SOCIAL ESPERANZA GONZÁLEZ

1. Que en data 26/11/2015, mitjançant proposta de contractació del servei de serveis socials,
de l´àrea d´acompanyament a les persones, es proposa el nomenament interí d´un/a
treballadora social a fi de portar a terme el desenvolupament i implantació, de l´aplicació del
Grau 1 de dependència establert per la Llei 39/2006, de promoció de la autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).
2. Vist que el 26 de gener de 2015 es va dur a terme un procés de concurs mitjançant la
valoració de mèrits i entrevista personal als aspirants per cobrir la vacant de la treballadora
social Mireia Pereda Beltran, la qual va cursar baixa al servei en data 19 de gener de 2015
,com a resultat del concurs de mèrits dut a terme, es va proposar la contractació de la
treballadora social Esperanza González Ruiz, la qual havia obtingut la major puntuació en el
concurs esmentat
3. Es proposa la contractació de la treballadora social Esperanza Gonzalez Ruiz, per
procediment de màxima urgència, ateses les circumstàncies del servei descrites en informe
tècnic adjunt, i el coneixement i experiència recent en aquest mateix servei per part de la
treballadora. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'Alcaldia número 2015/468, de 25 de juny
III. Fonaments de dret
1r. Vist l’art. 10.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril i
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,
2n.Vist l’art. 124 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, 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, i altres disposicions aplicables,
3r. Vist l’informe emés pel coordinador de l´àrea de serveis centrals.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número
2015/468, de 22 de juny
Per tot això, s'acorda:
Primer. Nomenar funcionària interina per programa, a la senyora Esperanza Gonzalez Ruiz,
amb efectes del dia 3 de desembre de 2015, amb funcions de treballadora social. Aquest
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II. Relació de Fets
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Expedient número 2301/2015, relatiu a PROPOSTA CONTRACTACIÓ TS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

nomenament es mantindrà en tant no es finalitzin o es decideixi no portar a terme el projecte
ressenyat a l'informe emès per l'àrea d'acompanyament a les persones, o bé per raons de
servei i/o pressupostàries s´hagi de produir el cessament
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 l’interí.
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I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva María
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les 13:30 hores, el qual, com a secretària municipal,
en dono fe.

Codi Validació: 69GAH74GH2WCJXGK2353GTJR3 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 19

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a l’àrea corresponent, al comitè
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. El cost d’aquest nomenament fins el 31 de desembre de 2015, és de 1044,22 euros
amb càrrec a la partida 0803.2311.12001, de 429,88 euros a la partida 0803.2311.12100, de
320,33 euros a la partida 0803.2311.12101, i de 597,55 euros a la partida 0803.2311.16000, del
pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2015.

