
  

Ajuntament de Badia del Vallès  

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

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 4/2015 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 3 DE FEBRER DE 2015 

 

Badia del Vallès, 3 de febrer de 2015 

 

La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la 
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per 
l’alcaldessa  senyora Eva Menor Cantador. 

 

Hi concorren els regidors següents: 

Juan Antonio Lancho Aceituno 

Raquel Gracia Peral 

Montserrat Jimènez Molina  

Antonio Sabariego Guerrero                                                                                                                                                                                                                            

 

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. Acta de la sessió anterior 

2. Aprovació de documents comptables (expte, 250/2015) 

3. Aprovació despeses de gestió d'ajuts d'urgència social gener 2015 (expte. 
159/2015) 

4. Aprovació despeses de gestió d'ajuts d'urgència social febrer 2015 (expte. 
160/2015) 

5. Excedència voluntària per interès particular (expte. 149/2015) 

7. Contracte menor de serveis i manteniment de l'aplicatiu Gestiona (expte. 203/2015) 

8. 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 gener de 2015 
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2.      DOCUMENTS COMPTABLES 

  

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 250/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables. 

 

II. Relació de Fets 

En data 29 de gener 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. 

19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents. 

 

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret 
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 

 

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import 
total de 7.831,10 €, segons es detalla a la relació núm. 02/2015, adjunta. 

 

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement 
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de  6.056,87  €,  segons es detalla a 
la relació núm. 03/2015, adjunta. 

 

3. APROVACIÓ DESPESES DE GESTIÓ D'AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL GENER 
2015 

 

I. Identificació de l’expedient 
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Expedient número 159/2015, relatiu a  AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL GENER 2015. 

 

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 0803.2301.48000 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: 

 

Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 16.250,00 €, per atendre les 
obligacions, corresponents al mes de gener de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts 
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

4. APROVACIÓ DESPESES DE GESTIÓ D'AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL FEBRER 
2015 

 

I. Identificació de l’expedient 

 

Expedient número 160/2015, relatiu a  AJUTS D´URGÈNCIA SOCIAL  FEBRER 2015. 

 

II. Relació de Fets 
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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. 

 

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 0803.2301.48000 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: 

 

Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i 
pagament a justificar (fases ADOJ), per un import de 16.250,00 €, per atendre les 
obligacions, corresponents al mes de febrer de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts 
d’urgència social a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

 

5. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 149/2015, relatiu a Excedència Voluntària per Interès Particular. 

  

II. Relació de Fets 

1. Que en data 7 de gener de 2015, entrat per instància de data 20 de gener, la 
senyora Cristina Masegosa Garcia, funcionària interina adscrita a l’àrea d’acció social i 
cultural, que ocupa la plaça d´administrativa, va sol•licitar passar a la situació 
administrativa d’excedència voluntària per interès particular, per un període de 3 anys, 
a partir del proper dia 3 de febrer de 2015. 

 

2. Que des de data 3 d´agost de 2014 i fins a data 2 de febrer de 2015, la referida 
funcionària, es troba en situació de permis sense retribució, amb dret a reconeixement 
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de serveis previs i reserva de lloc de treball. 

 

3. La sol•licitant acredita una prestació de serveis de més de cinc anys de serveis 
efectius a l’administració pública i actualment no es troba sotmesa a expedient 
disciplinari ni ha de complir cap sanció. 

 

4. Que en data 23 de gener de 2015, el Coordinador d´àrea d´acció social i cultural, 
senyor Salvador Avià Faure ha emés informe favorable a aquesta petició. 

 

5. Que en data 22 de generde 2015, la Coordinadora d´àrea d´economia, governació i 
serveis generals, senyora M. del Mar Medina Ponce ha emés informe favorable a 
aquesta petició. 

 

III. Fonaments de dret 

 

1r. En atenció a l´article 86 punts 1 i 2a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.  

 

2n. En compliment dels articles 85.1 d) i 89 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 85 i 89. 

 

3è. Segons l´article 140 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

 

4t. En virtut dels articles 183.b) i 192 a 195 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RP).  

 

5è. Segons l´establert a l´article 16 del Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de 
l’Administració General de l’Estat. (aplicació supletòria) 

 

6è. Art. 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret de 
l’alcaldia núm. 507/11, de 22 de juny. 

 

Per tot això, s'acorda: 
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Primer. Declarar a Cristina Masegosa Garcia, en situació d’excedència voluntària per 
interés particular amb efectes del 3 de febrer de 2015. 

 

Segon.  La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, 
abonament de retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets 
passius. 

 

Tercer.  Incorporar el present acord a l’expedient personal de la interessada. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució a la interessada, a l´àrea d´acció social i cultural, al 
Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals. 

 

6. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’APLICATIU 
GESTIONA 

 

I. Identificació de l’expedient 

Expedient número 203/2015, relatiu als serveis i manteniment de l'aplicatiu Gestiona 

  

II. Relació de Fets 

Per informe dels serveis gestor de secretaria, de data 27 de gener de 2015, s’acredita 
la necessitat, idoneïtat  i eficiència  d'aquest expedient de contractació en atenció a 
necessitat de prestació i manteniment d'aplicatiu electrònic per a la gestió 
administrativa digitalitza i electrònica a l'Ajuntament. 

  

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 10, 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; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel 
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny. 

   

Per tot això, s’acorda: 

  

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de serveis i manteniment de l'aplicatiu 
Gestiona, amb AULOCE S A 

 

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

a)   Objecte: serveis i manteniment de l'aplicatiu Gestiona. 
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b)   Vigència:  Un any, des de l'1 de gener a 31 de desembre de 2015 

c)   Preu del contracte i IVA aplicable: 12.474,00  euros i 2.619,54 euros.   

d)   Condicions econòmiques i forma de pagament: Fraccionat, dotze abonaments 
mensuals 

e)   Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Prestació dels serveis i 
manteniment interromput durant el període contractat, amb les condicions de 
manteniment i assistència.  

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 els documents comptables annexos d’autorització i disposició de crèdit 
(AD), per l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1702 9261 22799 del 
pressupost vigent. 

  

Quart. Notificar el present acord a AULOCE, SA i donar compte als serveis econòmics 
municipals. 

 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva 
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores i deu minuts, el qual, 
com a secretària municipal, en dono fe. 

 


