
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/2016

(expte. 474/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2016

Badia del Vallès, 26 de febrer de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:05 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

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. Acta de la sessió anterior

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

3. Traspàs parades núms. 39-40 i magatzems 3-4 del Mercat Municipal (expte. 390/2016)

4. Autorització traspàs local comercial núm. 16 (expte. 347/2016)

5. Aprovació pagament derrama comunitat propietaris local comercial núm. 108 (expte. 310/2016)

6. Autorització traspàs local comercial núm. 61 (expte. 285/2016)

7. Sol·licitud adhesió Programa DIBA arranjament d'habitatges per la Gent Gran (expte. 411/2016)

8. Sol·licitud adhesió Programa DIBA Targeta Moneder d'Impacte Social (expte. 362/2016)

9. Rectificació error material superfície cambra carn num. 12 (expte. 2499/2015)

10. Aprovació justificació econòmica acció formativa «Alfabetització digital (1a edició) (expte. 726/2015)

11. Aprovació justificació econòmica acció formativa «Alfabetització digital (2a edició) (expte. 726/2015)

12. Aprovació contracte menor obres fals sostre i desaigües Les Seguidilles (expte. 438/2016)

13. Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres remodelació enllumenat públic a Eivissa i Menorca (PUOSC) 
(EXPTE. 2266/2015)

14.  Justificació  ajut  econòmic  Catàleg  2015 DIBA actuació  «Xarxes  socials,  Comunica't  i  comparteix 
(expte. 726/2015)

15. Justificació ajuts econòmic Catàleg 2015 DIBA actuació «Curs Office bàsic» (expte. 726/2015)
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16. Temes d'urgència

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es llegeix i s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 19 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 24 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:

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  
1.498,63 €, segons es detalla a la relació núm. 6/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  123.148,55  €,  segons es detalla a la relació núm. 21/2016,  
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de  2.925,15  €,  segons es detalla a la relació núm. 19/2016, adjunta 
(Factures Gas Natural).

Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total  de  23.573,19  €,  segons es detalla a la relació núm. 20/2016,  
adjunta (Factures SOREA).
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3.   Traspàs  parades  núms.  39-40  i  magatzem  40-41  i  3-4  del  Mercat 
Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 390/2016, relatiu al  traspàs de les parades números 39-40 i  magatzems 
núm. 40-41 i 3-4 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 1129, el senyor José 
Guasch  Farré  amb  DNI  39636632L  i  domiciliat  a  l’avinguda  Catalunya,  68-B  4t  1r  de 
Cerdanyola del Vallès (08290), com concessionari de les parades del mercat núm. 39-40 i dels 
magatzems núm. 40-41 i  3-4 dedicats  a  l’activitat  de Polleria,  ha sol·licitat  autorització per 
traspassar  les  esmentades  concessions  administratives  que  va  adquirir  mitjançant  concurs 
d’adjudicació en data 28 de maig de 1976 a favor de la senyora Raquel Caceres Fernández 
amb DNI 47169221Q i del senyor Zdravko Ivanov Stoyanov amb NIE X425238Y i amb domicili 
al carrer Illa Bella, 6, 4t 1a de Sabadell.

2. En data 16 de febrer de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data 15  
de febrer de 2016 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 
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.  Atenen  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.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el traspàs de les parades del mercat núm. 39-40 i dels magatzems núm. 40-41 i 
3-4 i  a  favor  de la senyora Raquel  Caceres  Fernández amb DNI  47169221Q i  del  senyor  
Zdravko Ivanov Stoyanov amb NIE X425238Y i amb domicili al carrer Illa Bella, 6, 4t 1a de 
Sabadell  per realitzar la mateixa activitat de Polleria.

Segon. Els nous concessionaris, estaran obligats 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 
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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.

4. Autorització traspàs local comercial núm. 16

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 347/2016, relatiu al  traspàs del  local  comercial  núm. 16,  situat  al  carrer 
Porto, núm. 9 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número 1032/2016 de data 10 de febrer de 2016 la Sra. Agustina Marín Porro, 
 amb  DNI  núm.  d’identificació  34765797K,  com  arrendatària  del  local  comercial  núm.  16, 
destinat a l'activitat de “Bar”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor  
del Sr. Juan Luque Ros amb DNI núm. 34748558C i amb domicili al carrer La Manxa, núm. 15,  
12è D de Badia del Vallès (08214) i per continuar amb la mateixa activitat econòmica.

III. Fonaments de dret

1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en la 
Junta  de  Govern  Local  el  desenvolupament  i  la  gestió  de  l'esmentat  acord  amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar  
aquestes mesures per un any més.

2n. En data 24 de juliol de 2015 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local  
la  novació  del  contracte  d’arrendament  de  l’esmentat  local  comercial  per  exercir  l’activitat  
econòmica de “Bar”, 

3è. En data 15 de febrer de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del  departament 
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia per part de la Sra. Agustina  
Marín Porro.

4t.  En  data  15  de  febrer  de  2016  s’emet  informe  tècnic  positiu  per  part  del  departament  
d’economia respecte a les obligacions contractuals de la Sra. Agistina Marín Porro.

5è. 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. Autoritzar a la Sra. Agustina Marín Porro amb DNI núm. 34764797K, el traspàs del local 
comercial núm. 16 a favor del senyor Juan Luque Ros, amb DNI núm. 34748558C, domiciliat al  
carrer La Manxa, núm. 15, 12è D de Badia del Vallès i per desenvolupar la mateixa activitat 
econòmica en les condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta 
de Govern Local.

Segon. Requerir  als nous arrendataris  perquè en el  termini  de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 459,02€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 459,02€ en concepte de 
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.
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Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquests Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi  amb aquest el  corresponent contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i  
posterior pròrroga de data  18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable 
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte 
legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi.  No obstant, 
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim 
de tres mesos. Si  per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència 
meritada,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el  contracte  sense  que  procedeixi  reclamació  o 
indemnització de cap mena.

Quart.  Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local  comercial  
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 920,80€.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

5.  Aprovació  pagament  derrama  comunitat  propietaris  local  comercial 
núm. 108

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 310/2016, relatiu a la derrama sol·licitada per l’arranjament del ramal d’aigua 
en la comunitat de propietaris del local comercial núm. 108 ubicat a l'avinguda Mediterrània, 
núm. 3.

II. Relació de Fets

1. El Sr. Rafael Paya Baño, amb DNI 37734829V com a president de la comunitat de propietaris 
de l’avinguda Mediterrània, núm. 3, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, el pagament de la derrama corresponent a l’arranjament del baixant general d’aigua del 
ramal que pertoca al local comercial núm. 108 i ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 3.

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 1 de juliol de 2013 i a data d’avui encara 
no està llogat tot i que va sortir a concurs en el darrer procés d’adjudicació.

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  del  president  de  la  comunitat  de  propietaris  de  l’avinguda 
Mediterrània, núm. 3 i per  import de 200,00€ (dos-cents euros) i corresponents a la derrama 
per l’arranjament del ramal d’aigua.

III. Fonaments de dret
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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 
número 1352/2015, 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 del  
local comercial número 108 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 3, d’import total dos-cents 
euros (200,00€) i corresponents al pagament per l’arranjament del baixant general d’aigua del 
ramal que pertoca al local comercial núm. 108.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la despesa 
amb càrrec a la partida 1604,4314,22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar al president de la comunitat de propietaris de l’avinguda Mediterrània, núm. 3 
Sr. Rafael Paya Baño i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la resolució d’aquest acord.

6. Autorització traspàs local comercial núm. 61

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 285/2016, relatiu al traspàs del local comercial núm. 61, situat a l’avinguda 
Burgos núm. 20 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número 846/2016 de data 4 de febrer de 2016 la Sra. Josefa Utrilla Torres, amb 
DNI núm. 33878247Y, com arrendatària del local comercial núm. 61, destinat a l'activitat de 
“Bar”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del Sr. SUPING ZHOU 
amb NIE núm. X4746312D i  amb domicili  al  carrer  Drapaires,  núm. 11 5è 1r.  de Sabadell  
(08204) i per continuar amb la mateixa activitat econòmica.

III. Fonaments de dret

1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en la 
Junta  de  Govern  Local  el  desenvolupament  i  la  gestió  de  l'esmentat  acord  amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de Govern Local de 18/12/2015 de prorrogar  
aquestes mesures per un any més.

2n. En data 19 de febrer de 2016 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local comercial per exercir l’activitat  
econòmica de “Bar”, 

3è. En data 16 de febrer de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del  departament 
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia per part de la Sra. Josefa  
Utrilla Torres.

4t. En data 18 de febrer de 2016 s’emet informe tècnic per part del departament d’economia 
respecte a les obligacions contractuals de la Sra. Josefa Utrilla Torres així com del conveni de 
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fraccionament aprovat per la Junta de Govern..

5è. 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. Autoritzar a la Sra. Josefa Utrilla Torres, amb DNI núm. 33878247Y, el traspàs del local  
comercial núm. 61 a favor del senyor SUPING ZHOU, amb NIE núm. X4746312D, amb domicili 
al carrer Drapaires, núm. 11 5è 1r. de Sabadell (08204) i per continuar amb la mateixa activitat  
econòmica en les condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta 
de Govern Local.

Segon. Requerir  als nous arrendataris  perquè en el  termini  de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 614,80€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 614,80€ en concepte de 
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquests Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi  amb aquest el  corresponent contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i  
posterior pròrroga de data  18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable 
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot efecte 
legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi.  No obstant, 
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim 
de tres mesos. Si  per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència 
meritada,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el  contracte  sense  que  procedeixi  reclamació  o 
indemnització de cap mena.

Quart. En quant a la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial i  
que ascendeix a la quantitat  de 417,30€ es compensarà amb el  deute que té amb aquest  
ajuntament segons el conveni de fraccionament que té aprovat.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, i a la liquidació del total del deute que té amb aquest Ajuntament en  
quant a lloguers endarrerits del local comercial que s’expressen al conveni de fraccionament 
signat i abans de la signatura del contracte amb els nous arrendataris, fet que, d'incomplir-se,  
deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

7. Sol·licitud adhesió Programa DIBA arranjament d'habitatges per la Gent 
Gran

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 411/2016, relatiu al Programa d’arranjament d’habitatges per la gent gran. 
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II. Relació de Fets

La Diputació de Barcelona va aprovar  les bases del Programa d’arranjament d’habitatges per 
la  gent  gran,  publicades  en  el  BOPB de  31/12/2015,  el  qual  té  la  finalitat  de  millorar  les 
condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i d'eficiència energètica mínimes dels 
habitatges de les persones majors de 65 anys en situació de vulnerabilitat.

És voluntat d’aquest ajuntament prioritzar les intervencions que tenen com a finalitat facilitar el  
benestar i el manteniment de l’autonomia de la gent gran. La cooperació inter institucional entre 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per dur a terme el programa permetrà fer reformes 
bàsiques  en  els  domicilis  de  les  persones  grans  vulnerables  per  adaptar-los  a  les  seves 
necessitats.

En data 19 de febrer de 2016 s’ha emès informe favorable dels serveis tècnics del servei de 
Benestar Social municipal respecte a l’adhesió al Programa d’arranjament d’habitatges per la 
gent gran.

III. Fonament de dret

1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985,  
de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del  Regim Local,  i  dels  articles 91 a  93 del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 
Local  de  Catalunya,  en  relació  amb  l'article  66  del  mateix  cos  legal,  que  estableixen  la 
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i  
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de  
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
507/2011, de 22 de juny. 

Primer. Aprovar la sol·licitud d’adhesió al Programa d’arranjament d’habitatges per la gent gran.

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

8. Sol·licitud adhesió programa DIBA Targeta Moneder d'Impacte Social

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  362/2016,  relatiu  al  Programa  Tarjeta  moneder  d’impacte  social  de  la 
Diputació de Barcelona 

II. Relació de Fets

1. La Diputació de Barcelona va aprovar l’any 2015 el Programa Targeta Moneder d'Impacte 
Social,  el  qual  ha  estat  prorrogat  per  aquest  exercici  2016  i  té  com a  objectiu  dotar  d'un 
instrument  nou  als  ajuts  econòmics  per  a  alimentació  que  atorguen  els  serveis  socials 
municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.  

2. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials 
municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a alimentació fresca mitjançant una 
targeta moneder d’impacte social i d’ús exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, amb 
la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació d’una 
forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis 
socials municipals.
3.  El  municipi  de  Badia  del  Vallès  continua  patint  greument  les  conseqüències  de  la  crisi 
econòmica i un percentatge important de la població precisa del suport de serveis socials per a 
cobrir  les seves necessitats bàsiques d’alimentació.   La despesa en ajuts d’urgència  social 
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durant l’exercici 2015 ha estat de 302.704’13 €, dels quals 203.374 € s’han destinat a ajuts 
d’alimentació.
4. En data 11 de febrer de 2016 s’ha emès informe favorable dels serveis tècnics del servei de 
Benestar Social municipal respecte a l’adhesió al Programa targeta moneder d’impacte social.

III. Fonament de dret
1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985,  
de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del  Regim Local,  i  dels  articles 91 a  93 del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 
Local  de  Catalunya,  en  relació  amb  l'article  66  del  mateix  cos  legal,  que  estableixen  la 
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i  
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de  
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
507/2011, de 22 de juny. 

Per tot això s'acorda:

Primer.  Aprovar  la sol·licitud d’adhesió al  Programa targeta moneder  d’impacte social  de la 
Diputació de Barcelona.

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

9. Rectificació error material superfície cambra carn núm. 12

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2499/2015,  relatiu  a  l’alta  de  la  cambra  de  carn  núm.  12  del  Mercat  
Municipal

II. Relació de Fets

1. En 4 de desembre de 2015 per acord de la Junta de Govern Local es va acordar donar d’alta 
la cambra de carn. Núm. 12 amb una superfície de 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 i amb efectes de l’1 de novembre de 2015 fins al 31 de desembre de 2015.

2. En data 10 de febrer de 2016 mitjançant instància al registre de l’Ajuntament núm. d’entrada 
1036/20416 la senyora Dolores Guerrero Roa manifesta la seva disconformitat tant en els m3 
calculats de la càmera núm. 12,com pel període ocupat, que segons diu ha estat només d'un 
mes.

III. Fonaments de dret

1r. Consultat el padró de les cambres comunes de carn del mercat i vist que l’error material 
quant als metres aprovats que han estat de 8'1m3 i sent que la càmera de carn segons el padró 
mesura 4'05m3 realment.

2n. Vist l’informe per part del responsable del mercat municipal quant als dies d’ocupació de la 
cambra.

3è Vist la sol·licitud de la Sra. Dolores Guerrero Roa dels dies d’utilització de la cambra tan al 
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responsable del mercat com per registre a l’Ajuntament. 

3è. 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. Rectificar l’error material en quant als m3 de superfície de la cambra de carn núm. 12 
aprovat per la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2015 ja que en i on posa una  
superfície de 8m3 ha de constar una superfície de 4'05m3.

Segon.  Donar de baixa la liquidació amb número de càrrec-valor 01065406-0000010873 que 
s’ha generat com a conseqüència d’aquest error en  quant al càlcul de la taxa d’ocupació de la 
cambra de carn núm. 12 del mercat municipal.

Tercer. Quant al període liquidat, queda demostrat que s'ha utilitzat la càmera per un temps 
superior a un mes i tenint en compte que les ordenances fiscals no contemplen la possibilitat de  
liquidar per dies sinó que ha de ser per mesos, no procedeix la reclamació quant al temps 
calculat. 

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable  del mercat, a l’Àrea 
d’Economia i a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona quan 
a la anulació de la liquidació emesa i la nova rectificada.

10. Aprovació justificació econòmica acció formativa «Alfabetització digital (1a edició)

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  726/2015,  relatiu  a  les  accions  formatives  del  Recull  d'activitats  per  als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2016.

II. Relació de Fets

1. En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió  de  recursos  que  s'hi  inclouen,  en  el  marc  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012). 

2. El  13 de març de 2015 l'Ajuntament de Badia del  Vallès va sol•licitar  a la Diputació de  
Barcelona,  quatre  accions  formatives  incloses  al  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”. 

3. D'acord amb la resolució rebuda per l'Ajuntament, en data 5 de maig de 2015 la Diputació de  
Barcelona atorga una subvenció total de 3.294 € per la realització de tres accions formatives:

 Xarxes Socials-comunica't i comparteix.

 Alfabetització digital per a la recerca de feina.

 Alfabetització digital per a la recerca de feina.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici 
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

2n. Vista la resolució dels ajuts atorgats a l'Ajuntament de Badia del  Vallès en el  marc del  
Catàleg  de serveis  2015 del  Pla  Xarxa  de Governs  Locals  2012-2015 de la  Diputació  de 
Barcelona: “Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”. 

3r. Seguint el que s'indica al punt tercer dels acords aprovats en l’esmentada resolució, relatiu a 
les condicions per l’execució i justificació dels recursos.

4t. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la pròpia 
convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la justificació econòmica de l'actuació “Alfabetització digital per a la recerca de 
feina (1a Edició)”, realitzada en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs 
Locals  2012-2015 de la  Diputació de Barcelona:  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”, per un import total de 1.500 euros, dels quals la Diputació 
de Barcelona subvenciona un 75%.

Segon. Presentar la justificació tècnica i econòmica, segons estableix la pròpia normativa de la  
convocatòria.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

11. Aprovació justificació econòmica acció formativa «Alfabetització digital (2a edició)

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  726/2015,  relatiu  a  les  accions  formatives  del  Recull  d'activitats  per  als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2016.

II. Relació de Fets

1. En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió  de  recursos  que  s'hi  inclouen,  en  el  marc  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012). 

2. El  13 de març de 2015 l'Ajuntament de Badia del  Vallès va sol•licitar  a la Diputació de  
Barcelona,  quatre  accions  formatives  incloses  al  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”. 

3.  D'acord amb la resolució rebuda per l'Ajuntament, en data 5 de maig de 2015 la Diputació  
de  Barcelona  atorga  una  subvenció  total  de  3.294  €  per  la  realització  de  tres  accions 
formatives:

 Xarxes Socials-comunica't i comparteix.

 Alfabetització digital per a la recerca de feina.
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 Alfabetització digital per a la recerca de feina.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici 
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

2n. Vista la resolució dels ajuts atorgats a l'Ajuntament de Badia del  Vallès en el  marc del  
Catàleg  de serveis  2015 del  Pla  Xarxa  de Governs  Locals  2012-2015 de la  Diputació  de 
Barcelona: “Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”. 

3r. Seguint el que s'indica al punt tercer dels acords aprovats en l’esmentada resolució, relatiu a 
les condicions per l’execució i justificació dels recursos.

4t. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la pròpia 
convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la justificació econòmica de l'actuació “Alfabetització digital per a la recerca de 
feina (2a Edició)”, realitzada en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona: “Recull d’Activitats per als Serveis Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”, per un import total de 1.500 euros, dels quals la Diputació 
de Barcelona subvenciona un 75%.

Segon. Presentar la justificació tècnica i econòmica, segons estableix la pròpia normativa de la  
convocatòria.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

12. Aprovació contracte menor obres fals sostre i desaigües Las Seguidillas

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 438/2016, relatiu a la reparació de desaigües i fals sostre als banys de 
l'escola Las Seguidillas.

II. Relació de Fets

1. Per informe dels  serveis  gestor  de Territori,  de data 22 de febrer  de 2016, s’acredita la 
necessitat,  idoneïtat  i  eficiència  d'aquest  expedient  de contractació en atenció a garantir  la 
salubritat i arranjar els sostres malmesos per les fuites d'aigua als sanitaris de l'escola. 

2. Consta a l'expedient tres consultes a contractistes amb solvència adequada, de las quals es 
proposa  a  INSTALACIONES  CAMPOS  RCP,  S.L.  pels  motius  següents:  ens  facilita  el  
pressupost més econòmic.
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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 6, 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 de les obres de reparació de desaigües i fals sostre als 
banys de l'escola Las Seguidillas, amb INSTALACIONES CAMPOS RCP, S.L.

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

a) Objecte: Reparació desaigües i fals sostre als banys de l'escola Las Seguidillas.

b) Vigència: Inici previst 29 de febrer i finalització en 15 dies.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3.145,77 €  i 660,61 €.

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, en un sol  
pagament  en  acabar  les  prestacions  del  contracte]  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 del contractista: Les previstes en tot allò que no s'oposi al 
règim jurídic d'aquesta contractació, i el termini d'execució.

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 el document comptable annexo d’autorització i disposició de crèdit (AD), per  
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1004 3231 21200 del pressupost general 
vigent.

Quart. Notificar el present acord a INSTALACIONES CAMPOS RCP, S.L. i donar compte als 
serveis econòmics municipals.

13. Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres remodelació enllumenat públic a Eivissa i  
Menorca (PUOSC)

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 2266/2015, relatiu a la  aprovació pla seguretat  i salut obres de remodelació 
de l'enllumenat públic a l'av. Eivissa i carrer Menorca de Badia del Vallès, actuació inclosa en el  
programa de Rehabilitació   d'Edificis  i  Millora  de Barris,  aprovat  pel  consell  Metropolità  en 
sessió celebrada el 30 de juliol de 2013, dins del Pla metropolità de suport al Ajuntaments i  
també inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2012  ( 2012/1120)

II. Relació de Fets

1. En data 10 de Juliol  de 2015 la Junta de Govern Local en la sessió ordinària   s'aprova 
l'estudi  de seguretat i salut relatiu al projecte d'obres de remodelació de l'enllumenat públic a 
l'av. Eivissa i carrer Menorca.

2.  Que  per  acord  de  Junta  de  Govern  local  de  data  23  d'octubre  de  2015,  s’aprovà  el 
procediment  d’adjudicació  per  procediment  obert,  del  contracte  d’obres  de  remodelació  de 
l'enllumenat públic a l'av. Eivissa i carrer Menorca.

3. Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 
2015, va adjudicar  l'execució de les obres a l'empresa a Serveis  integrals de manteniment 
RUBATEC, SA, com l’oferta més avantatjosa presentada, el contracte d'obra de remodelació de 
les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca, per l’import total 
de 144.189,54 euros, sense IVA. I en data 1 de febrer de 2016, es va signar el corresponent  
contracte.

4. En data 15 de febrer de 2016, l'empresa  Serveis integrals de manteniment RUBATEC, SA, 
va presentar el pla de seguretat i salut derivat de l'estudi de seguretat aprovat per les obres de  
remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca 
de Badia del Vallès.

5. Vist l'informe d'aprovació del pla de seguretat de data 22 de febrer de 2016 emès per la 
coordinadora  en  matèria  de  seguretat  i  salut  de  les  obres,  la  Sra  Adriana  Arias  Quirós 
designada per acord de la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 12 de 
febrer de 2016.

III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb l’article  7.2  del  RD.  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  que  estableixen  les  
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’article 21.1.s) de la 
Llei 7/1985., de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

2n. 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. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació de l'enllumenat exterior 
a l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca de Badia del Vallès , redactat per  l'empresa  Serveis  
integrals de manteniment RUBATEC, SA

Segon.  Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària de les obres.

14. Justificació ajut econòmic Catàleg 2015 DIBA actuació «Xarxes socials, Comunica't i  
comparteix»

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  726/2015,  relatiu  a  les  accions  formatives  del  Recull  d'activitats  per  als 
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serveis locals d'ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2015.

II. Relació de Fets

1. En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió  de  recursos  que  s'hi  inclouen,  en  el  marc  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012).

2. El  13 de març de 2015 l'Ajuntament de Badia del  Vallès va sol•licitar  a la Diputació de  
Barcelona,  quatre  accions  formatives  incloses  al  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”.

3. D'acord amb la resolució rebuda per l'Ajuntament, en data 5 de maig de 2015 la Diputació de  
Barcelona atorga una subvenció total de 3.294 € per la realització de tres accions formatives:

Xarxes Socials-comunica't i comparteix.

Alfabetització digital per a la recerca de feina.

Alfabetització digital per a la recerca de feina.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici 
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

2n. Vista la resolució dels ajuts atorgats a l'Ajuntament de Badia del  Vallès en el  marc del  
Catàleg  de serveis  2015 del  Pla  Xarxa  de Governs  Locals  2012-2015 de la  Diputació  de 
Barcelona: “Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”. 

3r. Seguint el que s'indica al punt tercer dels acords aprovats en l’esmentada resolució, relatiu a 
les condicions per l’execució i justificació dels recursos.

4t. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la pròpia 
convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda

Primer.  Aprovar  la  justificació  econòmica  de  l'actuació  “Xarxes  Socials.  Comunica’t  i  
comparteix”,  realitzada en el  marc del  Catàleg de serveis  2015 del  Pla  Xarxa de Governs 
Locals  2012-2015 de la  Diputació de Barcelona:  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació:  persones  i  empreses”,  per  un  import  total  de  1.392,00  euros,  dels  quals  la 
Diputació de Barcelona subvenciona un 75%.

Segon. Presentar la justificació tècnica i econòmica, segons estableix la pròpia normativa de la  
convocatòria.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

15. Justificació ajut econòmic Catàleg 2015 DIBA actuació «Curs Office bàsic»
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I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  726/2015,  relatiu  a  les  accions  formatives  del  Recull  d'activitats  per  als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2015.

II. Relació de Fets

1. En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió  de  recursos  que  s'hi  inclouen,  en  el  marc  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  
2012-2015" (BOPB 8 de juny de 2012). 

2. El  13 de març de 2015 l'Ajuntament de Badia del  Vallès va sol•licitar  a la Diputació de  
Barcelona,  quatre  accions  formatives  incloses  al  “Recull  d’Activitats  per  als  Serveis  Locals 
d’Ocupació: persones i empreses”.

3. D'acord amb la resolució rebuda per l'Ajuntament, en data 5 de maig de 2015 la Diputació de  
Barcelona atorga una subvenció total de 3.294 € per la realització de tres accions formatives:

 Xarxes Socials-comunica't i comparteix.

 Alfabetització digital per a la recerca de feina.

 Alfabetització digital per a la recerca de feina.

4.  Posteriorment, amb data 14 de juliol  de 2015, l’Ajuntament va rebre una resolució on la 
Diputació atorgava un altra ajut per la realització de l’acció formativa “Office bàsic” que no es va  
atorgar a la primera resolució, per un import total de 1080,00 euros.  

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l'exercici 
de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

2n. Vista la resolució del ajut atorgat a l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Catàleg 
de serveis 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona:  
“Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”. 

3r. Seguint el que s'indica al punt tercer dels acords aprovats en l’esmentada resolució, relatiu a 
les condicions per l’execució i justificació dels recursos.

4t. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la pròpia 
convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la justificació econòmica de l'actuació “Office Bàsic”, realitzada en el marc del 
Catàleg  de serveis  2015 del  Pla  Xarxa  de Governs  Locals  2012-2015 de la  Diputació  de 
Barcelona: “Recull d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”, per un 
import total de 1.440,00 euros, dels quals la Diputació de Barcelona subvenciona un 75%.

Segon. Presentar la justificació tècnica i econòmica, segons estableix la pròpia normativa de la  
convocatòria.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

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

16. Contractació serveis docència anglès PANP

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 401/2016, relatiu a la contractació dels serveis de docència, seguiment i 
avaluació de la formació del Programa Treball i Formació PANP 2015.

II. Relació de Fets
1. En data 29 de juliol  de 2015 per Resolució d’Alcaldia es va sol·licitar una subvenció de 
52.214,40 € per a la realització del  projecte “Programa de competència i  qualitat, TF PANP 
Badia 2015”, d’acord amb els termes de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual  
s'aproven les bases reguladores per  a la concessió de subvencions del  Programa Treball  i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

2. Aquest programa, tal i com és recull a la Base 6 de l’Ordre, inclou la realització d’una activitat 
formativa  professionalitzadora  per  part  de  les  persones  destinatàries  dels  projectes 
d’experiència laboral. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones participants al 
programa  i  ha  de  estar  relacionada  preferentment  amb  el  treball  que  desenvolupa  i  s’ha 
d’impartir durant el contracte de treball, dins de l’horari laboral.

3. En data 22 de setembre de 2015 l’Ajuntament de Badia del  Vallès va rebre la resolució  
d’atorgament d’una subvenció,per un import total de 52.214,40 euros, per el desenvolupament 
del projecte sol·licitat al SOC: “Programa de competència i qualitat, TF PANP Badia 2015”

4. En data 6 de desembre de 2015 s’envia al SOC mitjançant l’aplicatiu GIA(Gestió Integrada 
d’Accions) la proposta d’accions formatives,  relativa  al  programa: realització d’un Mòdul  de 
llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90  
hores). Aquesta proposta formativa va ser aprovada pel SOC, amb data 23 de desembre de 
2015 dotant-la amb un import de 2.624,40 euros.

5. Per informe del Servei Municipal  d’Ocupació de data 18 de febrer de 2016, s’acredita la  
necessitat, idoneïtat i eficiència d’una contractació menor amb l’objecte de facilitar els serveis  
d’experts professionals per a la programació i desenvolupament del programa formatiu.

III. Fonaments de dret
1r. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i  la fiscalització de la intervenció 
municipal.

2n.  D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria  per  a l’any 2015 del  Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el  
subsidi per desocupació, l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

3r.   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  

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

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  de  serveis  de  docència  d'anglès,  amb  la  professora 
Mercedes Villena Rama. 

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte:  Servei  de programació,  docència  i  avaluació de les  accions  formatives  del 

Mòdul de Llengua estrangera professional per la gestió administrativa en la relació amb 
el client. 

b) Vigència: del 29 de febrer al 29 d’abril com a data màxima 
c)  Preu del contracte i IVA aplicable: 3.420,00 euros, (exempt d'IVA) 
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 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 del contractista: Les derivades de l’Ordre EMO/204/2015, de 23 

de juny 
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  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida  2016 1303 2417 22706 del pressupost 
general vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord  a  la  interessada  i  donar  compte  als  serveis  econòmics 
municipals.

17. Conveni amb IES Badia del Vallès per formació pràctica en Centres de treball

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 192/2016, relatiu al Conveni de Col·laboració per a la Formació Practica en 
Centres de Treball

II. Relació de Fets

1. Vista la proposta presentada per l’Institut Badia del Vallès, en relació a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Badia de Vallès, en l’anomenat Conveni  de col·laboració per  a la formació 
pràctica en centres de treball.

2. Vist el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball que s’adjunta,  
segons el qual l'estudiant:

- Sr. Enrique Garcia Jociles, participa en aquest conveni i realitzarà les Pràctiques de Formació 
Professional de Gestió Administrativa al Casal de Joves
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III. Fonaments de dret

1. Atès el que disposa ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació 
pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

2. Atès el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu, estableix a l’article 34 que en el  disseny i planificació de la formació professional 
específica es fomentarà la participació del agents socials; que la seva programació tindrà en 
compte l’entorn socioeconòmic dels centres docents en què s’hagin d’impartir,  així  com les 
necessitats i possibilitats del seu desenvolupament; que el currículum dels ensenyaments de 
formació  professional  específica  inclourà  una  fase  de  formació  pràctica  en  els  centres  de 
treball.

3. Atès el que disposa el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, fixa a l’article 8 
que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de formació pràctica en centres de 
treball, amb la finalitat de complementar l’adquisició per l’alumnat la competència professional 
que  s’assoleix  en  el  centre  educatiu,  per  tal  d’avaluar  els  aspectes  més  rellevants  de  la 
competència  professional  adquirida  per  l’alumnat;  i  que  el  Departament  d’Ensenyament 
efectuarà els acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització 
d’aquest mòdul de formació pràctica en centres de treball. 

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 712/2015 de 
28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball  que s’adjunten,  amb el  Centre de Secundària  Institut  de Badia del  Vallès  i  amb 
l'estudiant: Sr. Enrique Garcia Jociles

Segon.- La durada del conveni serà: del 1/03/2016 fins el 23/06/2016 de dilluns a divendres de 
9,30 a 13,30 hores, el període total d'hores no sobrepassarà les 35 hores setmanals

Tercer.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a l’Institut Badia del Vallès (C/ de 
Mallorca,s/n). 

18. Nomenaments interins TGP educadors de carrer i Pla desenvolupament comunitari

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 453/2016, relatiu a Nomenaments interins-TGP educadors de carrer i pla de 
desenvolupament comunitari

II. Relació de Fets

1. A la vista de l´informe emès pel Coordinador de l´àrea d´acompanyament a les persones, en 
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el que es sol·licita el nomenament interí de tres tècnics de gestió de programes. La motivació 
dels  mateixos,  és  per  un  costat,  continuar  amb  el  desenvolupament  del  programa 
d’adolescència que es tracta d´una de les accions més rellevants que fa l’Ajuntament en l’àmbit 
social i socioeducatiu. Atén un número molt important de joves d’entre 12 i 19 anys i té un 
impacte molt gran en el territori i, de manera molt especial, en els instituts. És un programa 
referent  a  nivell  català,  com  mostra  l’organització  de  les  Jornades  d’Acompanyament 
d’Adolescents en Medi Obert. Per tant, estem parlant d’un programa que clarament forma part 
de  l’estructura  municipal  i  que  serveix  de  pont  (i  sovint  substitueix)  a  moltes  altres 
intervencions: serveis socials, educació, salut, violència, gènere.

2. Per altra banda, el projecte del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC), aquest programa 
era en principi gestionat directament per la Generalitat a través d’una entitat. en els darrers tres 
anys però, el PDC es va incorporar al contracte-programa entre l’Ajuntament i el Departament  
de Benestar i Família i va passar a ser de gestió directa municipal. 

3. En atenció a que el servei d´acompanyament als joves amb risc d´abandonament escolar, un 
dels serveis inclosos al catàleg de serveis de l´ajuntament, es deixa de portar a terme a través 
d´una empresa externa i s´ha optat per assumir aquest servei amb personal propi, incloent-lo 
en la regidoria d´acompanyament a les persones, que va suposar en el procés pressupostari 
dotar econòmicament dos llocs de treball de tècnics de gestió de programes  i en el mateix 
sentit, es va preveure que el programa de dinamització i de desenvolupament comunitari, servei 
que també està inclòs en el catàleg de serveis d´aquest consistori, es deixés de portar a terme 
a través d´una empresa externa i s´ha optat per assumir aquest servei amb personal propi,  
incloent-lo en la regidoria de presidència, que va suposar en el  procés pressupostari  dotar 
econòmicament  un  lloc  de  treball  de  tècnic/a  de  gestió  de  programes-Desenvolupament 
comunitari,  que seran inclosos dins de la plantilla  municipal  per  subrogació,  en atenció a l
´establert en l´article 44. 1 del Text refós de la Llei de l´Estatut dels Treballadors, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre, pel qual s´ aprova el text refós de la Llei de l´ 
Estatut dels Treballadors, i  d´ acord amb els termes de l´article 1, apartat 1, lletra  a), de la 
Directiva de la  UE 2001/23,  (en aquest  sentit,  sentència  CLECE, C-463/09,  EU:C:2011:24, 
apartat 31).

2. En data de 24 / febrer / 2016, s´ha emès informe favorable del servei.

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

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Nomenar funcionari  interí  per  programa, al  senyor Roberto pescador Fernández de 
Larrea, i nomenar funcionària interina a la senyora Ana Lirola Baldor, amb efectes del dia 3 de 
març de 2016, amb funcions d´educador de desenvolupament del programa d´adolescència, 
aquests nomenaments es mantindran, mentre no es finalitzin o es decideixi no portar a terme,  
els projectes ressenyats 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.
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Segon. La jornada de treball  serà de 37,30  hores  setmanals,  amb una  retribució  bruta  de 
1484,23 € mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s’incorpora 
l’interí.

Tercer. El cost d’aquests nomenaments fins el 31 de desembre de 2016, és de 22277,11 euros 
amb càrrec a la partida 0403 2310 12001, de 9171,02 euros a la partida 0403 2310 12100, de 
6833,99 euros a la partida 0403 2310 12101, de 1070,52 euros amb càrrec a la partida 0403 
2310 15000 i de 24722,59 euros a la partida 0403 2310 16000, del pressupost municipal vigent,  
tot plegat diferit a les nomines corresponents de l’any 2016. 

Quart. Nomenar funcionària interina per programa, a la senyora Alexandra Dufour, amb efectes 
del  dia  1  de  març  de  2016,  amb funcions  de  dinamitzadora  del  pla  de  desenvolupament 
comunitari,  aquests  nomenaments es mantindran,  mentre no es  finalitzin o es  decideixi  no 
portar  a  terme,  els  projectes  ressenyats  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.

Cinquè. La jornada de treball  serà de 30,00 hores setmanals, amb una retribució bruta de 
1331,56 € mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s’incorpora 
l’interí.

Sisè. El cost d’aquests nomenaments fins el 31 de desembre de 2016, és de 8910,89 euros 
amb càrrec a la partida 0401 9241 12001, de 3668,39 euros a la partida 0401 9241 12100, de 
2733,55 euros a la partida 0401 9241 12101, de 535,26 euros amb càrrec a la partida 0401 
9241 15000 i de 9889,02 euros a la partida 0401 9241 16000, del pressupost municipal vigent, 
tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2016. 

Setè. Notificar el present acord a les persones interessades, 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 13:55 hores, el qual, com a secretària municipal,  
en dono fe.
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