
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/2016

(expte. 126/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 22 DE GENER DE 2016

Badia del Vallès, 22 de gener de 2016

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

Ivan Sanz Pérez

Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Jiménez Molina.

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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Aprovació de documents comptables (expte. 141/2016)

3.  Aprovació  pròrroga  conveni  Consorci  Normalització  Lingüística  (expte. 
2725/2015)

4.  Aprovació conveni  col·laboració amb l'Associació Catalunya Sostenible (expte. 
2571/2015)

5.  Aprovació  llista  guanyadors  46è  concurs  d'aparadors  Nadal  2015  (expte. 
1939/2015)

6.  Acceptació  subvenció  agència  residus  Catalunya  per  a  projectes  reutilització 
residus municipals (expte. 1916/2015)

7. Sol·licitud pròrroga subvenció obres de renovació enllumenat públic a l'av. Eivissa 
i C. Menorca

8.  Comunicació  obertura  activitat  innòcua  comerç  articles  de  bellesa  (expte. 
644/2015)

9. Ajuts Programa AMB – Pobresa energètica (expte. 382/2015)

10. Temes d'urgència
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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 15 de gener de 2016.

2. DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 141/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 20 de gener de 2016 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.

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 
849,33 €, segons es detalla a la relació núm. 1/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de  2.300,00  €,  segons es detalla a la relació núm. 1/2016,  
adjunta.

3. APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2725/2015, relatiu a l'Aprovació de la Pròrroga del Conveni amb el Consorci 
Normalització Lingüística, vigent des del 1/02/ 2011.  

II. Relació de Fets
1. L'Ajuntament de Badia del Vallès va subscriure amb data 1 de febrer de 2011 el Conveni de 
Col·laboració  amb  el   CONSORCI  NORMALITZACIÓ  LINGÜISTICA,  amb  la  finalitat  de 
promoure l'ús  social  del  català  com a llengua pròpia oficial  de Catalunya i  de contribuir  a  
l'aplicació  de  la  Llei  1/1988,  de  7  de  gener  de  política  lingüística.  Així  com  a  treballar 
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conjuntament per a millorar la competència comunicativa de tots els col·lectius d'immigrants 
que no coneixen la llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.

Vist que aquest conveni es prorroga anualment i la seva vigència va acabar el 1 de febrer de 
2015.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69 
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.  
52, 53,  239 i  ss. del  D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  que aprova el  text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut  del  decret  de delegacions número 712/2015, de 28 d'octubre, en la Junta de Govern 
Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar  i  signar  la pròrroga del conveni  entre l'Ajuntament  de Badia del  Vallès i  el 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA vigent des del 2011, del 1 de febrer de 
2015  fins  el  1  de  febrer  de  2016  i  atendre  les  finalitats  públiques  expressades  a  la  part 
expositiva d'aquest acord. 

Segon. Notificar l'acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

4. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ CATALUNYA SOSTENIBLE 
PEL PROJECTE 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2571/2015, relatiu a Conveni Col·laboració Catalunya Sostenible. L’objecte 
d’aquesta proposta de conveni de col·laboració és facilitar l’espai i els recursos a la Asociación  
Catalunya Sostenible per tal de que pugui desenvolupar el seu projecte d’hort teràpia ecològica 
amb usuaris de la Unitat de Salut Mental i altres col·lectius vulnerables.  

II. Relació de Fets

Des  del  servei  gestor  de  participació  de  l'àrea  d'Acompanyament  a  les  Persones,  s'ha 
desenvolupat el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalunya Sostenible, amb la finalitat  
d'oferir  a  persones  amb  problemàtiques  de  salut  mental  o  discapacitat  un  espai  a  l’hort 
comunitari de Badia, dinamitzat per la Associació Catalunya Sostenible, per iniciar-se i practicar 
l’horticultora ecològica i d’aquesta manera millorar la seva salut personal,  qualitat de vida i  
participació en el municipi.

III. Fonaments de dret

L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 712/2015, de 28 d'Octubre, en la Junta de Govern 
Local. 
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'Associació 
Catalunya Sostenible  per  per  tal  de que pugui  desenvolupar el  seu projecte d’hort  teràpia 
ecològica amb usuaris de la Unitat de Salut Mental i altres col·lectius vulnerables. i atendre les 
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. El conveni suposa la cessió temporal d’un espai d’uns 176 m2 a l’hort comunitari de 
Badia a la Asociación Catalunya Sostenible per tal que el puguin cultivar usuaris de la Unitat de 
Salut Mental i altres col·lectius que volguessin col·laborar en aquest projecte i el préstec d’un 
conjunt d’eines dins dels horaris pactats per la realització de l’activitat.

Tercer. La Asociación Catalunya Sostenible es compromet a conrear i mantenir net i endreçat 
l’espai cedit i respectar les normes d’ús de l’hort, des de les normes com a hort  ecològic (ús 
prohibit de productes químics no compatibles amb l’agricultura ecològica, rotació dels cultius, 
ús d’adobs verds, ús correcte de l’aigua..)  i espai compartit (construccions o acumulació de 
material prohibits, clau compartida…)

Quart. La Asociación Catalunya Sostenible desenvoluparà el seu projecte en col·laboració amb 
altres agents del municipi, especialment la  Unitat de Salut Mental i el Pla De Desenvolupament 
Comunitari.

Cinquè. L’Ajuntament es compromet a assumir la instal·lació del reg i el cost de l’aigua. També 
prestarà eines a la Asociación per la seva activitat i l’avisarà amb antelació de l’ús de les eines 
per una altra activitat.

Sisè. La col·laboració no consistirà en un recolzament econòmic, sinó en el préstec d’un espai i  
de material.

Setè. El projecte s’iniciarà al gener 2016.  El conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2016 i  
podrà prorrogar-se si  les  dues  parts  estan d'acord.  El  conveni  s’extingirà  si  el  projecte  no 
compta amb cap beneficiari i/o si no es cultiva l’espai cedit i/o no es respectin les normes d’ús 
de l’hort. 

Vuitè. Instar la formalització del conveni i delegar la signatura a favor de l'alcaldessa.

Novè. Notificar l'acord a la Associació Catalunya Sostenible. 

5. APROVACIÓ LLISTA GUANYADORS 46È CONCURS APARADORS NADAL 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1939/2015, relatiu al Concurs aparadors Nadal 2015.

II. Relació de Fets

1. Vist les butlletes dels comerços que han participat en aquest concurs d’aparadors “Nadal 
2015” organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell  en col·laboració dels Ajuntaments de 
tota la demarcació de la cambra.

2. Vist l’acta del jurat qualificador de l’aparador 46è concurs Nadal 2015 tramesa per la Cambra 
de Comerç i Indústria de Sabadell respecte als comerços guanyadors d’aquest Municipi i a la 
seva classificació.
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III. Fonaments de dret

1r. Atès la resolució d’alcaldia de data 15 de setembre de 2015 en la que s’acorda atorgar la 
quantitat de 300’00€ al millor aparador.

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

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Donar com a vàlida la llista de guanyadors del 46è Concurs Nadal 2015 segons l’acta 
del jurat del Concurs d’aparadors, per l’import esmentat anteriorment i a favor de:

1r. Premi:  JOYERIA LUCLE SCP  300,00 €

Segon.- Aprovar el document comptables fase ADO, per import de 300,00 €, amb càrrega a la  
partida 1604.4301.48100 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, a l'Associació de Comerciants, a la 
Junta de Concessionaris i a l'Àrea d'Economia.

6.  ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ  AGENCIA  RESIDUS  CATALUNYA  PER  A  PROJECTES 
REUTILITZACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1916/2015,  relatiu  a  l'acceptació  de  la  concessió  de  la  subvenció  de 
l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  per  a  projectes  de  prevenció  i  preparació  per  a  la 
reutilització de residus municipals

II. Relació de Fets

1.-Vista  la  recent  convocatòria  de  subvencions  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya, 
Resolució TES/1485/2015 de 29 de Juny.

2.-Atès  l’interes  de  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  en  el  sentit  de  fer  les  actuacions 
necessàries per prevenir i reutilitzar els residus municipals.

III. Fonaments de dret

Vistes les bases reguladores d’aquesta convocatòria.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia 468 de data 
25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acceptar la concessió de la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, dintre de 
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la convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 
municipals per un import de 6.265,08 euros.

Segon. Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya

7. SOL.LICITUD PRÒRROGA SUBVENCIÓ OBRES DE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 
A L'AV. EIVISSA I C. MENORCA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1112/2014, relatiu a la sol·licitud de pròrroga per a l'ampliació del termini de 
finalització  de  les  actuacions  municipals  de  millora  urbana  pel  projecte  de  millora  de 
l’enllumenat públic a l'Av. Eivissa i carrer Menorca de Badia del Vallès. 

II. Relació de Fets

1. Vist  que l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del  programa de rehabilitació d'edificis  i  
millora de barris  (2013),  va concedir  subvenció per  un valor  de 92.276,08€ a les obres de 
millora de l'enllumenat públic a l'Av. Eivissa i carrer Menorca, segons resolució de 12 de gener 
de 2015.

 2. Vist que el projecte de millora de l'enllumenat públic a l'Av. Eivissa i carrer Menorca forma 
part de les actuacions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (2012), segons projecte 
aprovat l'any 2011 que ha tingut que ser revisat i s'ha aprovat novament donant compliment 
amb les normatives sectorials i tenint en compte l'eficiència energètica de la instal·lació, en data 
10 de juliol de 2015 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de 
setembre de 2015 i al no haver-se presentat al·legacions en el període d'exposició, aprovat 
definitivament en data 23 d'octubre de 2015.

3.  Atenent  que  en  Junta  de  Govern  Local  de  data  23  d'octubre  de  2015  va  ser  aprovat 
l'expedient de contractació mitjançant tramitació urgent de les obres de millora de l'enllumenat 
públic a l'Av. Eivissa i carrer Menorca i fou adjudicat en Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2015 a l'empresa Rubatec, S.A. i que la duració prevista de les obres és de tres 
mesos.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb les bases reguladores d'aportacions per a actuacions municipals de millora 
urbana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'acord que el consell de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona en sessió de data 22 de desembre de 2015 de l'ampliació del termini de finalització 
de les actuacions municipals de millora urbana fins el  dia 31 de desembre de 2016, prèvia 
sol·licitud justificada abans del 31 de març de 2016.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret 468/2015 de data 
25 juny.

Per tot això, s'acorda:
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Primer.  Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ampliació del termini de finalització de 
l'actuació inclosa dins el programa de rehabilitació d'edificis i millora de barris (2013) per les 
obres de millora de l'enllumenat públic a l'Av. Eivissa i carrer Menorca, fins al 31 de desembre 
de 2016.

Segon. Notificar el present acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

8. COMUNICACIÓ OBERTURA ACTIVITAT INNÒCUA COMERÇ ARTICLES DE BELLESA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 644/2014, relatiu a comunicació d'Activitat Innòcua per al comerç d’articles 
de bellesa i de la llar.

II. Relació de Fets

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Alex Martí Sancho en data del 18 de Setembre del  
2014, i núm. de registre d'entrada 6.947, en representació de la empresa SCHLECKER amb 
NIF A43227628,  i  un cop  examinada la  documentació  que l'acompanya en relació  amb la 
comunicació  d'Obertura  d'Activitat  Innòcua  per  al  comerç  d'articles  de  bellesa  i  de  la  llar,  
ubicada a l'avinguda de la Via de la Plata s/n,

III. Fonaments de dret

Primer. La present activitat no es troba inclosa en cap annex de la Llei 20/2009, de Prevenció i 
Control Ambiental de les Activitats, amb lo qual aquesta activitat és considerada com a innòcua. 

Segon.  Segons  l'article  6  de  la  Llei  12/2012  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  
comercio y determinados servicios, les activitats que es trobin incloses al seu annex I, es troben 
subjectes a la Declaració Responsable, de conformitat també a allò establert a l'article 71 bis.1 
de la Llei  30/1992, del  26 de Novembre;  en l'esmentada declaració,  els  interessats deuran 
posar de manifest que compleixen els requisits establerts a la normativa vigent, i incloent la 
sol·licitud  d'inscripció  al  registre  sanitari  municipal  d'establiments  de  comercialització  de 
productes alimentaris, segons el canvi normatiu introduït al Reial Decret 191/2011, del 18 de 
Febrer, sobre registro general sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Tercer.  D’acord amb les ordenances fiscals de l’Ajuntament vigents al moment de la resolució 
d’aquest expedient.

Quart. D’acord amb l’informe del Enginyer municipal.

Cinquè De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia 
núm. 468 de data 25 de juny se 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Donar validesa a la comunicació d’inici d'activitat de comerç minorista de productes de 
cura personal, bellesa i llar, a SCHLECKER amb NIF nº A43227628. 
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Segon. Aprovar la liquidació de la taxes: 

Segons  OF del  2014,  vigent  al  moment  del  registre  de  la  nova  sol·licitud  de  comunicació 
d’obertura de l’establiment, número 15, article 6 , apartat 5.2,  3.692,50 euros.

Segons l’article 6 de la mateixa ordenança fiscal apartat 9.1. Tramitació d’inscripció al registre 
sanitari municipal : 115,10 euros.

La quota liquida a ingressar per par de la empresa SCHLECKER  serà de 3.807,60 euros.

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.

9. AJUTS PROGRAMA AMB – POBRESA ENERGÈTICA (REMESA 25)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 382/2015, relatiu a AJUTS PROGRAMA AMB- POBRESA ENERGÈTICA.

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la 
obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en  especial  a  les  persones  que es  troben  en 
situació de vulnerabilitat.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de 
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2015,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

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:

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments de les 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

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  2.426,85€ .

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 2.397,58€.

Quart.  Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA 
S.A. Unipersonal per import de 867,07€.

Cinquè.  Aprovar el  document comptable d'autorització de crèdit  a favor  de l’empresa GAS 
NATURAL SERVICIOS per import de 1.326,85€.

Sisè.   Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa  GAS 
NATURAL SUR per import de 867,74€.

Setè.   Aprovar  el  document  comptable  d'autorització  de  crèdit  a  favor  de  l’empresa 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. per import de 180,57€.

Vuitè.  Notificar  el  present  acord  a  les  companyies  subministradores  i  a  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Finalitzats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  declaració  d'urgència 
s'aproven els següents acords:

10. APROVACIÓ CONTRACTES MENORS MÒDULS FORMATIUS CURS ACTIVITATS DE 
VENDA

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  156/2016,  relatiu  a  Curs  certificat  de  professionalitat  de  COMV0108 
Activitats de venda.

II. Relació de Fets

1.  En  data  10  de  desembre  de  2015  ha  estat  publicat  mitjançant  el  Tauler  electrònic  de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució de la convocatòria 
de  subvencions  FOAP  2015,  d’acord  amb  l’Ordre  EMO/260/2015,  on  s’atorga,  al  centre 
Ajuntament de Badia del Vallès, la quantitat de 123.652,50 euros, per la realització de tres  
certificats de professionalitat complets.

2. Per informe del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de data 18 de gener de 2016, s’acredita  
la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de diverses contractacions menors amb 
objecte diferenciat i  finalitat compartida, consistent en la contractació dels serveis d’experts 
professionals per a la planificació, seguiment, docència i avaluació del curs.

III. Fonaments de dret

1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.
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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; 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  els  contractes  menors  de  serveis  dels  diferents  mòduls  formatius  que  a 
continuació es relacionen: 

1) Contracte de serveis de docència, amb la senyora  Isabel Mas Sauri,  dels mòduls:

- MF0239_2: Operacions de venda. (160 hores + 6 hores preparació i avaluació) pel 
preu total de: 6.640,00 €.

-  UF0037:  Tècniques  de  comunicació  i  atenció  al  client  /usuari.  (60H  +  3  hores 
preparació i avaluació) pel preu total de: 2.520,00 €

2)  Contracte de serveis de docència, amb la senyora Teresa Mateu Badia dels mòduls:
-  MF0240_2:  Operacions  auxiliars  a  la  venda.  (140  hores  +  6  hores  preparació  i 
avaluació) pel preu total de: 5.840,00 €
- UF0036: Gestió de l’atenció al client/usuari (60 H + 3 hores preparació i avaluació) pel  
preu total de: 2.520,00 €

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

a) Objecte: Curs certificat de professionalitat de COMV0108 Activitats de venda.

b) Vigència: Del 26 de gener al 30 de juny 

c) Preu del contracte i IVA aplicable: Són els definits anteriorment i estan exempts d'IVA 
d'acord amb Art. 20, Apartat 9, Llei 37/1992 de 28 de desembre

d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins 
dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, 
mitjançant  el  sistema  d’abonaments  fraccionats  contra  lliuraments  parcials  de 
prestacions, de forma mensual prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la 
factura per l'òrgan competent. Les factures es podran 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

e)   Obligacions bàsiques/essencials dels contractistes i règim jurídic: els derivats de l’Ordre 
EMO/260/2015 de 17 d’agost.

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.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Tercer. Aprovar els documents comptables annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 
l’objecte  i  import  assenyalats,  amb  càrrec  a  la  partida 2411-22706  del  pressupost  general 
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  les  interessades  i  donar  compte  als  serveis 
econòmics municipals.

11. NOMENAMENT INTERÍ CONSERGE «EL MOLÍ»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 112/2016, relatiu a Nomenament interí conserge d´El Moli

II. Relació de Fets

1.  Que en sessió ordinària celebrada el passat dia 15 de gener de 2016, la Junta de Govern 
Local, de l´ajuntament de Badia del Vallès, va acordar concedir al funcionari de  carrera senyor 
José Fernández González, el passi a la jubilació anticipada, amb efectes del 19 de gener de 
2016.

2. Que el referit funcionari, prestava els seus serveis con auxiliar de manteniment-conserge, en 
el torn de tarda de l´equipament municipal denominat, El Moli.

3. Que el referit equipament requereix del servei de consergeria, tant en horari de mati com en 
horari de tarda, atès que roman obert de de les 7,30 hores i fins a les 21,00 hores.

4. Que es va realitzar un procés de selecció, acta adjunta a l´expedient inicial, 1130/2014, el  
passat dia 3 de juliol de 2014, mitjançant oferta emesa al Servei Municipal d´Ocupació de Badia  
del Vallès. S´ha trucat al primer candidat d´aquest procés manifestant la seva disponibilitat per  
realitzar la referida substitució per màxima urgència i en tant no es fa la provisió definitiva del  
lloc de treball.

5.  Que el  primer candidat,  senyor Miguel  Angel  Salgado Alonso, ha realitzat  les tasques d
´auxiliar  de  manteniment-conserge,  en  el  mateix  equipament  en  diverses  ocasions,  en 
substitució  dels  titulars  del  lloc  de  treball,  executant  les  tasques  encomanades  amb  total 
satisfacció.

6. Que s´ha emès informe favorable adjunt a l´expedient.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 10.1 de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril.

2n. Segons l´establert als articles 124 i 125.2 de la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret 
legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre.

3r. De conformitat al regulat als articles 55 f), 94 i 97 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel  
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

4t. Segons l´establert a l´ article 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.
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5è. Segons la regulació de l´ article 3.2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera para la correcció del dèficit 
públic,

6è. En atenció al contingut de l´Acord de ple municipal de Badia del Vallès de data 30 de maig 
de 2012.

7è. Segons el contingut de l´Acord regulador de condicions vigents d’aplicació a l’ajuntament de 
Badia del Vallès.

8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d´alcaldia núm. 
468/2015, de 25 de juny

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Nomenar interinament i per màxima urgència, al senyor Miguel Angel Salgado Alonso, 
amb la categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, l’objecte del nomenament interí és per la 
cobertura de la vacant del funcionari senyor José Fernández González, la incorporació no serà  
abans del 25 de gener de 2016, i  fins la cobertura definitiva de la vacant, o bé, fins a que 
organitzativa i/o econòmicament,  es  procedeixi  a  la  modificació o  extinció d´aquest  lloc de 
treball,  la jornada setmanal serà de 37,5 hores, i  una retribució bruta mensual de 1,167,45 
euros.

Segon. El cost salarial fins el 31 de desembre de 2016 serà de 7,831,13 euros bruts amb càrrec 
a la partida núm. 0803.2410.12004, de 3,398,66 euros bruts  amb càrrec a la partida núm. 
0803.2410.12100, de 4,026,67 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 0803.2410.12101, de 
450,50 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 0803,2410,15000 i de 4,876,81  euros amb 
càrrec a la partida núm. 0803.2410.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a  
les nomines corresponents de l’any 2016.

Tercer.  Notificar el  present acord a l´interessat,  a l’àrea corresponent,  al  comitè 
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

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 trenta-cinc minuts, el qual, com a 
secretària municipal, en dono fe.
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