
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/2016

(expte. 407/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2016

Badia del Vallès, 19 de febrer 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

Montserrat Jiménez Molina

Excusa la seva assistència el senyor Ivan Sanz Pérez

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

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que 
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre la  
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’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 12 de 
febrer de 2016.

2. Aprovació documents comptables

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

II. Relació de Fets
En data 17 de febrer 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:
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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  
250.141,70 €, segons es detalla a la relació núm. 5/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 53.892,06 €, segons es detalla a la relació núm. 18/2016, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 43.496,69 €, segons es detalla a la relació núm. 17/2016, adjunta 
(Factures Endesa Energia SAU).

3. Aprovació ajuts urgència social Febrer 2016

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 241/2016, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL FEBRER 2016

II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´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  2016,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

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

Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el  
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els 
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i  
següents del  RD 500/1990 de 20 d'abril  i  l’art.  19 i  següents  de les Bases d’execució del  
pressupost. 

S' acorda:

Únic. Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament a 
justificar  (fases  ADOJ),  per  un  import  de  23.000,00  €,  per  atendre  les  obligacions, 
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corresponents al mes de febrer 2016, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social a les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

4. Novació contracte arrendament i acord fraccionament deute local núm. 61

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 188/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament i 
fraccionament de deute del local comercial número 61.

II. Relació de Fets
1. Per instància de la senyora Josefa Utrilla Torres, amb DNI 33878247Y, que actua en non i  
representació pròpia, domiciliada a l’avinguda Burgos, núm. 8, 7è A (08214) de Badia del Vallès  
on sol·licita promoure com arrendatari actual, l’expedient conjunt per a la novació del contracte 
d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 61, ubicat a l’avinguda Burgos, 
núm. 20, destinat a l’activitat comercial de Bar, i pel fraccionament de les obligacions i deutes 
econòmiques pendents del contracte d’arrendament.

2. Aquesta petició es formula dins el 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 i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3. D’acord amb l’informe del servei  gestor de promoció econòmica i comerç de data 10 de 
febrer de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

III. Fonaments de dret
1r. 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.

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.  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 i, 
conjuntament la novació del contracte d’arrendament sol·licitada, dins del marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
condicions i obligacions bàsiques següents:

a) Relatives al conveni de fraccionament:

 Deute total (sense IVA): 16.598’83 euros
 Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent
 Termini de devolució: 60 mesos

b) Relatives a la novació contractual:

 Renda mensual (sense IVA): 307’40 euros
 Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des 

de l’1 de gener de cada any.
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 Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la 
data màxima de 01.01.2025

Segon. Requerir l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el contracte de 
novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual desplegarà eficàcia plena 
i efectes.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  als  serveis  municipals 
d’economia.

5. Canvi titularitat local núm. 144

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 186/2016, relatiu a la sol·licitud de canvi de persona física a persona jurídica 
del local comercial núm. 144 ubicat a la Plaça Major s/n (L-5) .

II. Relació de Fets
1.  Per  instància  a  l'ajuntament  de Badia del  Vallès  amb número de registre 5963/2016,  el 
senyor Raul Guillem García amb DNI 46141670J, com arrendatari del local comercial núm. 144 
ubicat a la Plaça Major s/n (l-5) de Badia del Vallès on sol·licita el canvi de nom en el contracte  
d’arrendament de persona física a persona jurídica per la constitució d’una societat limitada 
anomenada DENTAGUILLEN SL, amb NIF provisional B66681578, domicili fiscal Plaça Major 
s/n i per continuar amb la mateixa activitat.

III. Fonaments de dret
1r. En data 9 de febrer de 2016 s’emet informe per part del departament d’intervenció on no 
consta cap deute pendent amb aquest Ajuntament ni obligacions tributaries.

2n, Atès l’article 10, paràgraf 3è del contracte d’arrendament formalitzat en data 1 de desembre 
de 2013, en el qual s’expressa que, la transformació de persona física a persona jurídica, no es  
considerarà  traspàs  ni  cessió  per  part  de  l’arrendatari  i  per  tant,  això  no  comporta  cap 
modificació de les clàusules del contracte que es va signar amb aquest Ajuntament en data 1 
de desembre de 2013.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s’acorda:

Primer.  Autoritzar  el  canvi  de  titularitat  del  local  comercial  núm.  144,  a  favor  de 
“DENTAGUILLEN SL”, amb NIF provisional B66681578, domicili  fiscal  Plaça Major s/n i  per 
continuar amb la mateixa activitat de clínic dental.

Segon. Facultar a l’Alcaldessa perquè, formalitzi amb els nous titulars, el corresponent annex al  
contracte d’arrendament. 
Tercer. Modificar les dades amb la base de dades dels locals comercials, així com en totes les 
obligacions que es derivin del contracte d’arrendament local comercial núm. 144, a favor de 
“DENTAGUILLEN SL”, amb NIF provisional B66681578.

Quart. L’arrendatari estarà obligat a canvi de nom de la llicència d’activitat o en el seu defecte a 
l’obtenció  de  la  llicència  d’obertura  i  activitat,  dins  del  termini  legal  establert.  Si  per 
circumstàncies imputades al arrendatari, aquest no obtingues la llicència meritada, l’Ajuntament 
podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

Cinquè. Notificar el present acord a les parts interessades, a l’Àrea de Territori, respecte a la 
llicència d’activitat , al departament d’Hisenda i a L'ORGT.
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6. Resolució contracte concessió administrativa local núm. 147

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1868/2015, relatiu a la rescissió del contracte per a l’explotació comercial del 
local adossat a l’edifici del centre cívic de Badia del Vallès, amb Shiva Vallès Group, S. L.

II. Relació de Fets
1.  Per  acord de Junta de Govern Local  de data  21 de febrer  de 2006, es  va adjudicar  el  
contracte del local LCM 147, de 218 m2, adossat a l’edifici del Centre Cívic, a favor de la Sra.  
Caridad Peñalver Moreno, en endavant la concessionària, per un període de 25 anys i, que 
segons consta a l’expedient aquesta va canviar de nom procedint  a la constitució de dues  
societats limitades acordant-se la modificació de l’activitat comercial.
El contracte administratiu de concessió administrativa es va formalitzar en data de 13 de març 
de 2006.

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2010 la denominació de 
l’empresa concessionària és  SHIVA VALLES GROUP, S.L.  amb NIF 65397309, del  que es 
desprèn  que  les  activitats  del  local  147  són  les  de  “granja-cafeteria-gelateria”  i  la  de 
“intermediació financera”.

3. La Junta de Govern Local, en acord de data 10 de febrer de 2014 va aprovar un conveni de  
novació  i  fraccionament  de  deutes  de  l’esmentada  concessió  administrativa  amb  la 
concessionària SHIVA VALLES GROUP, S.L., on s’expressa la renúncia i la segregació del local 
LCM 148 per part de la concessionària amb l’objectiu de compensar deutes i  reduir  així  la 
quantitat total del deute acumulat.

4. Aquest mateix òrgan municipal, per acord de data 30 de setembre de 2015, va acordar incoar 
expedient de resolució del contracte d’explotació comercial del local número 147, adossat al  
Centre Cívic, en règim de concessió administrativa de domini públic, que l' Ajuntament de Badia 
del  Vallès  té  subscrit  amb  SHIVA VALLÈS  GROUP,  S.L.  NIF  65397309,  amb  motiu  de 
l'incompliment contractual del concessionari, per falta de pagament del cànon concessional així  
com els impostos municipals, essent el deute acumulat a data vint-i-dos de setembre de dos mil 
quinze, de 71.136,75 euros en concepte de cànon i 8.214.23 euros en concepte de taxes i 
impostos municipals.

5. Instruït l'expedient hi consten, entre d'altres actuacions:
a) L'acord de 23 d’octubre de 2015 de la Junta de Govern Local, que acorda tenir per 
incorporades a l'expedient les al·legacions de l'interessat interposades en dates 1 i 13 
d'octubre de 2015 i va resoldre que no era procedent la seva petició de terminació del 
procediment.

b)  L’informe  tècnic  de  data  14  de  gener  de  2016  realitzat  pels  serveis  tècnics 
municipals, sobre la valoració de les obres realitzades al  local  comercial  núm. 147, 
adossat a l’edifici del Centre Cívic. 

c) L’informe de tresoreria emès pel servei d’economia i hisenda d’aquest Ajuntament en 
data 27 de gener de 2016.

d) La resolució de la gerència de l’ORGT de data 4 d’octubre de 2013 per la qual se li  
concedeix a l’interessat un fraccionament en 35 fraccions.

e) L'acta de l'audiència a l'interessat de l'expedient íntegre instruït, que va tenir lloc el 
dia 21 de gener de 2016.
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f) Les al·legacions de l'interessat de data 25 de gener de 2016, que reprodueixen les 
formulades en data 30 de setembre de 2015 i que són, en síntesi:

- Que no estan d’acord amb la valoració de les obres realitzada pels serveis  
tècnics municipals.
- Que la societat sempre ha tingut la intenció de complir amb les obligacions  
encara que no sempre li ha resultat possible.
- Que es proposa una reducció del lloguer mensual a 600 € amb un pagament  
independent del deute contret i, un pagament mensual de 300 € quant al deute 
acumulat.

6. Per quant s'ha dit abans, i d'acord amb l'informe proposta del servei de promoció econòmica 
i comerç de data 13 d’agost de 2015, són fets provats al present expedient:

a) Que existeix un incompliment de pagament de l'obligació essencial d'abonament del  
cànon de la concessió administrativa des del mes de gener de 2010, segons es detalla 
a  l’esmentat  informe  de  tresoreria  de  data  27  de  gener  de  2016  i  incomplint  les 
clàusules  3a  i  6a  del  contracte  sobre el  cànon de la  concessió i  sobre els  drets  i 
obligacions  del  concessionari  respecte  a  l’obligació  de  satisfer  els  pagaments  de 
caràcter  administratiu  i  fiscal  així  com les  clàusules  que  es  relacionen  al  Plec  de 
condicions administratives particulars per a l’adjudicació del concurs públic. 

b) Que aquests incompliments també ho han estat del conveni de fraccionament del 
deute aprovat per la Junta de govern Local de data 10 de febrer de 2014 i signat en 
data 12 de febrer de 2014, referent al punt 4t respecte al seu incompliment i al punt 5è 
sobre l’extinció del contracte pel incompliment del concessionari. que disposen:

 Punt  quart.  Incompliment.  Convenen  expressament  les  parts  que,  pel  cas  que  el 
concessionari incompleixi qualsevol dels pagaments que li corresponen mensualment, 
sigui per raó de les quotes mensuals fraccionades previstes al pacte primer o per raó 
del cànon mensual o d’altres ingressos assimilades o d’altres obligacions contractuals, 
aquest conveni quedarà sense efectes.

 Punt  cinquè.  Extinció.  Entre  d’altres  causes  legals,  aquest  conveni  s’extingirà  per 
incompliment del concessionari.

c) Que el deute pendent a data d'avui es de 73.704,86 € en concepte de cànon de la 
concessió  administrativa  i  de  7.905,71  €  en  concepte  de  taxes  municipals  segons 
acredita l’ORGT.

d)  Que  aquests  incompliments  del  contracte  i  legislació  expressada  comporten  la 
extinció de la concessió administrativa, entre els efectes de la qual està la recuperació 
del  bé i  instal·lacions que conforma el  domini  públic  inclosos  aquells  béns  que per 
accessió no poden ser retirats sense detriment del bé immoble. Conforme s'assenyala 
a l'informe tècnic de data 14 de gener de 2016 el qual formula una valoració de les  
obres realitzades a l’esmentat local comercial per import de 58.282,56 €.

e) Que les al·legacions interposades per l'interessat no poden estimar-se per quant:

1. Respecte la valoració realitzada de les inversions fetes pel  concessionari segons 
consta al seu escrit d’al·legacions de data 25 de gener de 2016, no aporta el valor real 
segons els criteris que manifesten i per tant no es pot avaluar. Segons va resoldre la 
Junta de Govern Local, de data 10 de febrer de 2014 SHIVA VALLES GROUP, SL va 
acceptar el mètode emprat per a la valoració del Local comercial 147 que en aquest  
acte cedia en favor de l’Ajuntament i que és el mateix que s’ha aplicat per a la valoració 
del local comercial 148.

2.  Respecte  les  intencions  de  complir  les  seves  obligacions  manifestades  per  la 
concessionària i els pagaments proposats, no és procedent la seva petició en tant que 
excedeix del marc de les mesures de dinamització del comerç local a Badia del Vallès 
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disposades per acords del Ple municipal i la Junta de Govern Local de dates 12 de 
desembre de 2012 i 28 de gener de 2013, respectivament; no fonamenta cap mesura, 
ni estableix terminis o pla d'abonament viable; no aporta garanties, avals o drets que 
assegurin el  compliment  futur;  i  no pot  donar  lloc  a  la  terminació  del  procediment,  
d’acord a la naturalesa de qüestió incidental de la petició i les formes establertes per a 
la terminació dels procediments administratius-inclosa la convencional- que disposen 
els articles 77 i 87 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú.

III. Fonaments de dret
1r.  D’acord  amb  l’article  29  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les 
administracions públiques i els titulars de drets de concessió que tenen al seu càrrec béns i  
drets demanials resten obligats a vetllar per a la seva custòdia i defensa, i l'article 42 de la  
mateixa estableix que l'òrgan competent per a resoldre pot d'acord amb allò previst a l'article 72 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques i del 
procediment administratiu comú.

2n. Segons l'article 100 de la Llei Llei 33/2003, de 3 de novembre, es causa d'extinció de la 
concessió  o  autorització  demanial,  «la  falta  de  pagament  del  cànon  o  qualsevol  altre  
incompliment greu de les obligacions» (lletra f) o «qualsevol altre de les causes previstes en les 
condicions generals o particulars que ho regeixen» (lletra i). 

3r. D'acord amb allò previst al contracte de la concessió administrativa i plecs de clàusules  
administratives reguladors, al conveni de fraccionament de deute de data 12 de febrer de 2014 i 
la resta de disposicions expressats a la part dispositiva.

4t. D’acord amb allò previst a l'article 84, 87, 89 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i  del  procediment administratiu 
comú. 

5è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  decret  d'alcaldia 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Desestimar en la seva totalitat les al·legacions de l'interessat interposades en data 25 
de gener de 2016 d'acord amb la motivació continguda en la part expositiva d'aquest acord.

Segon. Declarar extingida la concessió administrativa del local comercial número 147 adjudicat 
per la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2006, per causa d'incompliment greu de 
l'obligació  essencial  d'abonament  del  cànon  establert  i  de  les  taxes  i  tributs  municipals 
corresponents. 

Tercer. Declarar que la quantia del deute en conceptes de taxes i tributs municipals ascendeix a 
7.905,71 euros, que seran abonats conforme el fraccionament concedit per l’ORGT en data 3 
d’octubre de 2013. Per la seva part, la quantia definitiva del  deute per falta d'ingressos del  
cànon de concessió és de 15.422,3 € que deriven de la compensació del deute total 73.704,86 
euros, menys la compensació per inversions d'obres i béns no amortitzats 58.282,56 euros, que 
es  liquidaran en un termini  màxim de 30  dies  a  comptar  des  de la  data  de notificació  de 
l’aprovació d’aquest acord.

Quart. Ordenar el cessament de qualsevol activitat al bé demanial, amb efectes des de la data  
de notificació del present i, que en el termini de 10 dies procedeixi l'interessat a retirar del local 
els béns que li siguin propis, deixar net i en condicions òptimes el local comercial, així com 
aquelles obligacions que es preveuen al plec inicial d’adjudicació i al contracte de la concessió 
en presencia dels serveis municipals que aixecaran acta de cessió de l’esmentat local.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària i donar compte 
als serveis econòmics municipals. 

7. Aprovació expedient contractació servei prevenció alié

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 196/2016, relatiu a contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals

II. Relació de Fets
1.  Per  informe  del  servei  Àrea  de  serveis  centrals/recursos  humans,  de  data  16/02/2016,  
s’acredità  la  necessitat  de  contractar  el  servei  de  servei  de  prevenció  aliè  per  al 
desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte 
de totes les activitats  corresponents a les especialitats  de Seguretat  en el  Treball,  Higiene 
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i  Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès,  en  atenció  a  complir  les  obligacions  legals  derivades  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, mitjançant la prevenció 
aliena davant la insuficiència de mitjans tècnics i personals propis

2.  Instruït  l’expedient  arran  la  provisió  d’Alcaldia  de  data  29/01/2016, consta  a  l’expedient 
l’informe  de  tramitació  tècnica  de  l’esmentat  servei  gestor,   amb  els  plecs  de  condicions 
administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i execució del  
contracte. 

3.  Igualment  hi  consta  l'emissió  dels  informes  preceptius  de  la  Intervenció  i  la  Secretaria 
municipals. 

III. Fonaments de dret
1r.  D’acord amb el  que es  disposa als  articles  10,  22,  23,  110,  151, 154, 156, 169, 174 i  
concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona 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 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
del servei de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en 
matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de 
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut  
de l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès de Badia  del  Vallès,  amb  un  pressupost  de 11.214,96 
euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte i alhora ordenar que els serveis gestors facin invitació per a  
participar al procediment a un mínim de cinc empreses, amb solvència per a l’execució de les 
prestacions a contractar.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (A), per import total, IVA 
inclòs, de 12.244,03 euros, amb càrrec a la partida 2002.9204.16209 del pressupost vigent i 
acordar  el  compromís  de dotar  els  pressupostos  municipals  dels  exercicis  2017 i  2018 de 
consignació  pressupostària  adequada  i  suficient,  a  la  qual  restaria  condicionada  aquesta 
contractació.
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Finalitzats els punts de l'ordre del dia i  prèvia declaració d'urgència s'aproven els següents 
acords:

8. Acceptació subvenció millora Mercat Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  364/2014,  relatiu  a  l'acceptació  de  la  Subvenció  per  Millora  del  mercat 
municipal.

II. Relació de Fets

Vist que l’ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar ajuts  de Millora del mercat municipal, en  
el marc de les instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del 
Pla «Xarxa de Governs Locals 2012-2015».  

Atès que en data 8 de febrer de 2016 s'ha dictat decret núm. 671/16, per qual s'aprova la 
proposta del Diputat delegat de Comerç, en el qual s'atorga  subvenció per a la Millora del 
mercat municipal, amb codi XGL 16/X/214755, per un import de 318.000,00€.

III. Fonaments de dret

1er.  D'acord  amb el   Pla  «Xarxa  de  Governs  Locals  2012-2015» aprovat  en  el  Ple  de la  
Diputació de Barcelona i publicat en el BOPB de data 8 de juny del 2012.

2on.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  decret  d'Alcaldia 
número 468 de 25 de Juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Acceptar la subvenció atorgada per a la Millora del mercat municipal, en el marc de les  
instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015», per un import de 318.000,00€.

Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona.

9. Nomenament interí Tècnica gestió de programes (Tutoria inserció joves)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2399/2015, relatiu a Programes integrals

II. Relació de Fets

1.  Per  informe  de  contractació  emés  pel  Coordinador  de  l´àrea  d´acompanyament  a  les 
persones  pel  qual  es  posa  de  manifest  la  necessitat  de  fer  un  nomenament  interí  d´un/a  
tècnic/a de gestió de programes per portar a terme la tutoria de d´inserció de joves, en el marc 
del Sistema de Garantia Juvenil promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons 
l’Ordre EMO/319/2015, de 14 d’octubre, publicada la DOGC de 21 d´octubre de 2015.
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2.  Per  mitjà  d´aquest  Ordre,  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de 
subvencions  per  al  finançament  de  programes  integrals,  emmarcats  en  les  iniciatives  de 
segones  oportunitats  o  noves  oportunitats  recomanades  des  de  la  Unió  Europea  i  que 
s’ofereixen  als  joves  inscrits  al  Sistema  de  Garantia  Juvenil  promogut  pel  Servei  Públic 
d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Badia del  Vallès, conjuntament amb la Fundació 
Barberà  Promocions,  els  ajuntaments  de  Terrassa,  Sabadell,  Rubí  i  liderats  pel  Consell 
Comarcal  del  Vallès  Occidental,  es  va  presentar  a  la  convocatòria  de  subvencions  per  al  
desenvolupament d’un Programa Integral (Inserjov@ Vallès). Per resolució del 11 de desembre 
de 2015 es va notificar l’atorgament d’una subvenció de 473.911,36 €, dels quals 62.220,49 € 
corresponen a l’Ajuntament de Badia del Vallès. Per tant és necessària la contractació d’un/a 
tècnic/a TUTOR/A D'INSERCIÓ DE JOVES amb les següents funcions:

-  plantejament,  disseny,  programació,  implementació  i  avaluació  del  projecte 
integral

- acompanyament i tutories individuals i de grup amb els joves

- organització i control de la formació

- organització i seguiment de les pràctiques

- disseny dels itineraris personals de cada jove

- coordinació amb els tècnics i agents del territori

3. Que al mateix informe es proposa el nomenament interí per programa a la senyora Alba 
Cervera Gerber, i que va passar el corresponent procés selectiu (s´adjunta acta de selecció al  
present expedient).

2. En data de 18 / febrer / 2016 s´ha emès informe favorable a aquest nomenament interí.

III. Fonaments de dret

1r. Que de la normativa d´aplicació, art.10.1 de l’estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat per 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, art. 124 i 125.2 de la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret 
legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, 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,  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, es necessari  detenir-se en que la figura legal  de l'interí  per programa 
parteix de l'article 10.1.c) i 6 de la Llei  7/2007, de 12 d'abril, que aprova l'Estatut Bàsic de  
l'Empleat Públic (en endavant EBEP), en la redacció introduïda per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de Racionalització del  Sector  Públic i  d'altres mesures de reforma administrativa 
(BOE núm. 226 de 17 de setembre)

2n. 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 a la senyora Alba Cervera Gerber, com a tècnica de gestió de 
programes  per portar a terme la tutoria de d´inserció de joves, en el marc del Sistema de 
Garantia Juvenil promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aquest nomenament es 
mantindrà, mentre no es finalitzin o es decideixi  no portar a terme, el  projecte ressenyat a  
l'informe emès pel Coordinador de 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 
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1664,34 € mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s’incorpora 
l’interí.

Tercer. El cost d’aquest nomenament fins el 31 de desembre de 2016, és de  11638,98 euros 
amb càrrec a la partida 1303.241D.12001, de 4790,32 euros a la partida 1303.241D.12100, de 
3570,51  euros  a  la  partida  1303.241D.12101,  de  356,84  euros  amb  càrrec  a  la  partida 
1303.241D.15000 i de 6139,94 euros a la partida 1303.241D.16000, del pressupost municipal 
vigent, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2016. 

Quart.  Notificar  el  present  acord a la persona interessada, 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 13:45 hores, el qual, com a secretària municipal,  
en dono fe.
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