
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 10/2016

(expte. 695/2016)

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 18 de MARÇ DE 2016

 

Badia del Vallès, 18 de març 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 pel  senyor Rafael Moya Camarón, en 
absència de l'alcaldessa, senyora Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per la Secretària municipal, Carme 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. Tercera pròrroga acord Marc ACM – Endesa energia SAU (expte. 704/2016)

4. Novació contracte arrendament local 31 (expte. 623/2016)

5. Novació contracte arrendament local 77 (expte. 494/2016)

6. Desestimació reclamació interessos deute Clece, S.A. (expte. 484/2016)

7. Aprovació Bases ajuts menjador escoles 2016-2017 (expte. 447/2016)

8. Aprovació Bases ajuts material escolar i bonificacions per al Casal d'Estiu 2016-2017 (expte. 711/2016)

9. Justificació ajut social DIBA finançament Plans Local Ocupació (expte. 880/2016)

10. Aprovació expedient de contractació servei  socorrisme i  monitoratge IEM Badia del Vallès (expte. 
75/2016)

11. Contracte menor obres defectes quadre enllumenat Santander (expte. 258/2016)

12. 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 11 de  
març de 2016.

2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient

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

II. Relació de Fets

En data 16 de març 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  
7.654,45 €, segons es detalla a la relació núm. 8/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total  de 40.381,58 €, segons es detalla a la relació núm. 25/2016, 
adjunta (Factures Endesa).

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de 98.477,67 €, segons es detalla a la relació núm. 26/2016, adjunta.

3. Tercera pròrroga acord Marc ACM – Endesa energia SAU

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 704/2016, relatiu a PRÒRROGA DE L'ACORD MARC SUBSCRIT ENTRE 
LA ACM-CCDL I ENDESA ENERGIA SAU

II. Relació de Fets

Primer.-  En  data  29  de  gener  de  2013,  la  Comissió  Executiva  del  Consorci  Català  pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el  subministrament d’electricitat,  destinat  a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, 
havent - se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb 
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus  
unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d
´energia

Terme de 
potència

Preus (€/MWh)
Euros/ kW 
i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077
Sublot 1 
(3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

152,356
Sublot 2 
(2.1A) 35,517224

177,553 86,943
Sublot 3 
(2.1 DHA) 35,517224

150,938
Sublot 4 
(2.0 A) 21,893189

183,228 63,77
Sublot 5 
(2.0DHA) 21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el  
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del  
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja  
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)
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T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa 
a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de  
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga. 

Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord  
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i  Comarques 
(ACM)  de l’acord  marc  relatiu  al  subministrament  d’energia  elèctrica  amb destinació  a  les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de  
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió 
dels  contracte  a  l’ACM la  qual  va  mostrar  la  seva  conformitat  dins  el  període  d’audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP. 

Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat  la proposta d’acord relativa a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de 
desembre de 2016, havent - se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual 
va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP. 

III. Fonament de drets

Primer.-  Clàusula setena del  plec de clàusules  administratives  que regula  l’Acord marc del  
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quant als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.

Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de 
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d'alcaldia núm. 468 
de 25 de juny de 2015.
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S'acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament de BADIA DEL VALLÈS s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord 
marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  destinat  a  les  entitats  locals  de  Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 
2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

115,00
2 96,809

69,21
7

Sublot 1 
(3.0A)

40,72888
5

24,43733
0 16,291555

141,56
0

Sublot 2 
(2.1A)

44,44471
0

163,49
4

85,35
2

Sublot 3 
(2.1 
DHA)

44,44471
0

125,26
5

Sublot 4 
(2.0 A)

42,04342
6

144,80
9

65,07
6

Sublot 5 
(2.0DHA)

42,04342
6

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el  Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts  de  preu  regulades  en  cada  moment,  que  afectin  al  terme  d’energia  i  que  siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709 - - -

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a 
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.

Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. 
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4. Novació contracte arrendament local 31

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 623/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del  
local comercial número 31.

II. Relació de Fets

1. Per instància del senyor Antonio Álvarez Rodriguez, amb DNI 75469885P, en representació 
propia  i  domicili  a l’avinguda Costa Blava,  núm. 8,  10è D (08214) de Badia del  Vallès  on 
sol·licita la novació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 31 ubicat a l’avinguda 
Cantàbric, núm. 29 de Badia del Vallès.

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 març 
de 2016 , de l’ informe d’economia i certificat de secretaria.

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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari 
del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

 Renda mensual (sense IVA): 254’80€

 Revisió renda: Segons variació d’IPC general del mes de novembre, amb efectes des 
de l’1 de gener de cada any.

 Duració del contracte: fins a 01.01.2020 (prorrogables per períodes anuals fins a la 
data màxima de 01.01.2025.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

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,  als  serveis  municipals 
d’economia.

5. Novació contracte arrendament local 77

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 494/2016, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte d’arrendament del  
local comercial número 77.

II. Relació de Fets

1. Per instància del senyor Lucio Clemente Olivera, amb DNI 33887638J, en representació de 
“RELOJERIA  LUCLE  SCP.”amb  NIF  G60531035  i  domicili  fiscal  a  Sabadell  (08206)  Av. 
Concòrdia, 38 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament del local comercial núm. 77 
ubicat al carrer Saragossa, núm. 1 de Badia del Vallès.

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 març 
de 2016, de l’ informe d’economia i del certificat de secretaria.

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. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per l’arrendatari 
del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins el marc de les mesures 
per  a  la  dinamització  del  comerç  intern  del  municipi  aprovades  per  l’Ajuntament,  amb les 
obligacions bàsiques, objecte de novació, següents:

 Renda mensual (sense IVA): 171,60€

 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,  als  serveis  municipals 
d’economia.

6. Desestimació reclamació interessos deute Clece S.A.

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 484/2016, relatiu a CLECE S.A. reclamació interessos deute.

II. Relació de Fets

1. En data 8 de febrer de 2016 l'empresa CLECE,SA,  va interposar reclamació d'interessos de 
demora en el  pagament de les factures corresponents al contracte de serveis de neteja de 
dependències municipals que havia estat subscrit en data 8 de maig de 2006.

El període de demora en el pagament de les factures reclamats, segons annex 2 de l'escrit 
interposat,  son els  mesos de març a desembre de 2011, ambdós inclosos,  amb un càlcul  
d'interessos de demora per tot el període de 21.803,36, que és l'import que ara es reclama.  
Quant l'abonament del principal, aquest es va satisfer segons aquest mateix annex 2, entre els  
mesos de maig a desembre de 2012, per import total de 428.957,10 euros, IVA inclòs. Segons  
RD. Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitas locals.

III. Fonaments de dret

-  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  reguladora  del  règim  jurídic  de  les  administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. (en endavant LRJAP)

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa (LRJCA)

- RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. ( en endavant TRLCSP)

- RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals.

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. (LGP en endavant) 

- RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina les obligacions d'informació  i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament  per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.

- Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeu i del Consell  ,  de 16 de febrer de 2011, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en las operacions comercials.

Primera. L'article 9 del RD Llei 4/2012, disposa:

1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el artículo 3 y aquellos que tengan  
derecho  al  cobro  de  acuerdo  con  el  artículo  4,  podrán  voluntariamente hacerlo  efectivo 
mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.
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2. El abono a favor del contratista  conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad  
local  con el contratista por el principal,  los intereses,  costas judiciales y cualesquiera otros  
gastos accesorios.

3.  Las  entidades  de  crédito  facilitaran  a  las  entidades  locales  y  al  contratista  documento  
justificativo del abono, que  determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por  
satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001,  
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

«El Real Decreto Ley 4/2012 ( RCL 2012, 225 ) prevé un mecanismo de financiación para pago 
de las deudas contraídas por las Administraciones legales, de forma que aquellas deudas que  
fueren líquidas y vencidas podrán incluirse en ese mecanismo de financiación, que prevé como  
contraprestación, que los intereses generados por el impago de los principales, así como las  
costas y gastos accesorios quedarán extinguidos por efecto del pago inmediato de la deuda  
principal.

Per tant, es dona plena eficàcia a l'article 9 del RD Llei i es considera que els interessos de 
demora, costes i despeses accessòries que derivin directament del principal del deute (acollit al 
mecanisme del RD Llei), s'han de considerar extingits o condonats i que posen fi als procés  
judicial  per  satisfacció extraprocessal  de les pretensions. És a dir,  queden extingides  totes 
aquelles altres obligacions derivades del principal abonat pel mecanisme legal, sense afectar 
lògicament a d'altres certificacions, factures u obligacions anteriors o posteriors no acollits al 
mecanisme establert a l'esmentat article 9. Ja que aquesta via legal era voluntària, qui acudia 
amb ella sabia els efectes legals que comporta i la seva finalitat era, donar resposta  a la greu 
situació de crisis generada,  com diu l'exposició de motius del RD Llei:“La grave situación de 
crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividad económica y correlativamente  
una fuerte bajada en la recaudación de recursos por parte de las entidades locales. Esto está  
ocasionando retrasos acumulados en el pago de las obligaciones que han contraído con sus  
proveedores, con la consiguiente incidencia negativa en la liquidez de las empresas.

Segona. Com ha quedat palès als antecedents, l'empresa CLECE, SA, no va interposar cap  
recurs  contenciós  sobre  la  facturació  dels  períodes  que  ara  es  reclamen.  Pel  contrari,  va 
acollir-se voluntàriament (així es manifesta) al mecanisme previst al RD Llei 4/2012, amb els 
efectes vistos que imposa l'article 9.

L'empresa podria haver instat recurs contenciós contra els actes d'aprovació de les obligacions 
o directament  des del  venciment  del  termini  per  al  pagament  com disposa l'article 217 del 
TRLCSP.  Fins  i  tot  alhora,  podria  haver  exercitar  els  altres  drets  i  facultats  disposades  a 
l'apartat 4t i següents de l'article 216.

Per  a  major  aclariment,  l'empresa  sí  va  interposar  recurs  contenciós  núm.54/2012-F  per 
reclamació dels  esmentats  interessos,  dels  quals  va renunciar  en virtut  del  compliment del 
Acord subscrit amb l'Ajuntament en data de 04.03.013, com s'ha dit a l'antecedent segon. Fins i  
tot,  a  l'acte  d'extinció  del  contracte  de serveis  i  liquidació  final  tampoc va plantejar-ne res 
l'empresa  sobre  impagaments  endarrerits.  La  qual  cosa  conforma  també  l'aplicació  de  la 
doctrina dels actes propis, derivada de l'article 7.1 del Codi Civil.

Tercera.  A més de quant  s'ha dit,  i  fins i  tot  pel  cas  hipotètic  al·legat  (que la interpretació 
jurisprudencial  de  l'article  9  del  RDL 4/2012  sigui  una  d'altra),  s'estaria  davant  d'un  acte 
administratiu contrari a l'ordenament jurídic, un acte de mera anul·labilitat en els termes definits  
a l'article 63.1 de la LRJAP i l'article 33 del TRLCSP. En aquest sentit, l'acte administratiu hauria 
esdevingut definitiu pel transcurs de temps i la manca d'impugnació dins del termini a l'efecte, 
essent l'acció interposada ara extemporània conforme allò disposat a l'article 25 de la LGP, i 
 sense que concorrin cap causa per  a la revisió d'ofici  o el  recurs extraordinari  de revisió,  
conforme els articles 104 i 118 i concordants de la LRJAP.

L'article 25 de la LGP disposa:

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
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a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda  
obligación  que  no  se  hubiese  solicitado  con  la  presentación  de  los  documentos  
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la  
prestación  determinante  de  la  obligación  o  desde  el  día  en  que  el  derecho  pudo  
ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no  
fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes.  El  plazo se  
contará  desde  la  fecha  de  notificación,  del  reconocimiento  o  liquidación  de  la  
respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá  
conforme a las disposiciones del Código Civil.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en  
las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

Sembla, en principi, que haurien prescrit pel transcurs del temps totes aquestes obligacions ja 
que la darrera factura presentada és de data de 31 de desembre de 2011, segons es diu a 
l'annex presentat.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Desestimar la reclamació administrativa en petició del  pagament  de la quantitat  de 
VINT-I-UN  MIL-VUIT-CENTS-TRES  EUROS  AMB  TRENTA  SIS  CÈNTIMS  D'EURO 
(21.803,36€) corresponent  als  interessos de demora de les factures abonades a través del 
mecanisme  de  finançament  per  al  pagament  als  proveïdors,  aprovat  pel  Reial  Decret-Llei 
4/2012 de 24 de febrer per part de la Empresa CLECE S.A, 

Segon. Notificar el present acord a l'Empresa CLECE S.A. 

7. Aprovació Bases ajuts menjador escoles 2016-2017

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 447/2016, relatiu a BASES AJUTS MENJADOR 2016-2017.

II. Relació de Fets

Atès  l'  objectiu  d'  aquest  Ajuntament  de facilitar  als  infants  i  joves  del  nostre  municipi  els 
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral 
dels menors.

Per tal  d'  aconseguir  aquest  objectiu l'  Ajuntament articula un seguit  d'  ajuts per prevenir  l'  
exclusió  social,  garantint  una  correcta  escolarització  dels  menors  amb  dificultats  i  una 
alimentació adequada.

Les beques de menjador seran finançades amb el Consell Comarcal, segons les seves bases i 
convocatòria per  al  curs 2016-2017 .  L' Ajuntament  de Badia del  Vallès complementarà i/o 
assumirà en la seva totalitat ajuts individuals de menjador adreçats a l´alumnat d' ensenyament 
obligatori i de segon cicle d' educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, 
pel curs 2016-2017.
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Atès que el Consell Comarcal resta pendent d' aprovar els barems de puntuació que regularan 
els ajuts, aquest barems s' incorporaran a l' expedient tan bon punt siguin aprovats i es faran 
públics.

Vist el projecte d' actuació d´ajuts de menjador escolar que s' adjunta i forma part de la present  
proposta.

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

S' acorda:

Primer.  Aprovar  les  bases  reguladores  de  la  convocatòria  per  a  la  concesió  dels  ajuts  de 
menjador escolar , d' acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s' adjunten 
i formen part d' aquest expedient.

Segon. Incorporar el barem inclós a les bases del Consell Comarcal pel curs 2016-2017 un cop  
aprovades.

Tercer. Obrir termini de sol·licituds d'ajuts de menjador escolar, establint el següent calendari:

 Del 4 al 22 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es presentaran a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació 
requerida.

Quart. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit dels ajuts de menjador escolar 
per import de 84.600 euros, com a previsió en l' exercici 2016 a imputar en la partida 0803 2317 
48001 referent a Assistència, adolescència, infància i família

Cinquè. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals, 
que s' adjunten a l' expedient

Sisè. Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament de Badia del  
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa , al servei d'Infància i a la' Oficina 
d' Atenció al Ciutadà.

8. Aprovació Bases ajuts material escolar i bonificacions per al Casal d'Estiu 2016-2017

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 711/2016, relatiu a BASES AJUTS ESCOLARS I BONIFICACIONS PER A 
INFANTS I ADOLESCENTS

II. Relació de Fets

Atès  l'  objectiu  d'  aquest  Ajuntament  de facilitar  als  infants  i  joves  del  nostre  municipi  els 
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral 
dels menors.
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Per tal  d'  aconseguir  aquest  objectiu l'  Ajuntament articula un seguit  d'  ajuts per prevenir  l'  
exclusió  social,  garantint  una  correcta  escolarització  dels  menors  amb  dificultats  i  una 
alimentació adequada.

Atès els projectes d' actuació:

 Ajuts escolars

 Bonificacions al Casal d' Estiu.

Que s'  adjunten i  formen part  de la  present  proposta,  que es  configuren per  tal  de donar  
resposta a l' objectiu de l' Ajuntament.

S'acorda:

Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concesió dels ajuts escolars i  
bonificacions  al  Casal  d'  Estiu,  d'  acord  amb  el  que  estableix  la  llei  38/2003  de  17  de  
novembre , General  de Subvencions, així  com els models que es detallen per accedir a la 
convocatòria, que s' adjunten i formen part d' aquest expedient.

Segon. Obrir termini de sol.licituds d' ajuts de menjador escolar, establint el següent calendari:

 Del 4 al 22 d' abril de 2016, ambdós inclosos.

Les sol.licituds es presentaran a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació 
requerida. S' haurà de complimentar una sol.licitud per a cada tipus d' ajut i/o activitat per cada 
infant o jove, però la documentació a presentar serà única, és a dir, per nucli familiar per a totes 
les demandes que es facin.

Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit dels ajuts escolars per import 
de 32.500 euros, en l' exercici 2016 a càrrec de la partida 0803 2317 48100 que s' adjunta i  
forma part d' aquesta proposta.

Quart.  Aprovar  el  models  tipus  de  sol.licitud  i  de  consentiment  del  tractament  de  dades 
personals que s' adjunten al expedient.

Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d' anuncis de l' Ajuntament de Badia del 
Vallès i altres mitjanç adients, i notificar als CEIP i a les Ampa, al servei d' Infància i a la' Oficina 
d' Atenció al Ciutadà.

9. Justificació ajut social DIBA finançament Plans Locals Ocupació

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  880/2015,  relatiu  al  Programa  complementari  de  suport  a  l'economia 
productiva local

II. Relació de Fets

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 19 de desembre de 2013 va aprovar  
el «Programa complementari de suport a l'economia productiva local» corresponent a la línia de 
suport  «finançament  dels  plans  locals  d'ocupació» en el  marc del  Pla  «Xarxa  de Governs 
Locals 2012-2015»
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En data 27 de gener de 2014, l'Ajuntament de Badia va acceptar l'ajut de 75.214,79€ destinats 
al finançament d'activitats corresponent a la «línia de suport al finançament de plans locals  
d'ocupació»

En data 30 d'abril de 2015 es va presentar la justificació parcial de la subvenció per import de 
38.260,63€ (document P405 corregida)

El termini de justificació final es fins el 31 de març de 2016 (document P405 2º part)

III. Fonaments de dret

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 712/2015 de 28 
d'octubre de 2015

Per tot això, s'acorda:

Primer. Justificar l'ajut parcial final atorgat per la Diputació de Barcelona a la línia de suport 
«finançament dels plans locals d'Ocupació» per import de 37.450,37€

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona

10. Aprovació expedient de contractació servei socorrisme i monitoratge IEM Badia del 
Vallès

Es retira de l’ordre del dia.

11. Contracte menor obres defectes quadre enllumenat Santander

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 258/2016, relatiu a La esmena de tots els defectes localitzats a la inspecció 
periòdica del quadre d'enllumenat del carrer Santander

II. Relació de Fets

1.  Per  informe dels  serveis  gestor  d'urbanisme,  de data10 de març de 2016,  s’acredita  la  
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a La necessitat 
de realitzar la legalització de les línies antigues que pengen del quadre nou que es va muntar al  
Juliol del 2015, davant el nou parking asfaltat entre els carrers Santander i Saragossa, d'una  
banda, i  de l'altre,  l'acompliment  de la instrucció tècnica complementària  número 5 I  9 del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el Decret 363/2004 pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió..

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 468/2015, de 25 de juny.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor d’obra per la esmena de tots els defectes localitzats a la 
inspecció periòdica del quadre d'enllumenat del carrer Santander, amb SECE, per un import 
total de 5.377,75 euros i 1129,33 d'IVA.

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

a)  Objecte:  La esmena de tots  els  defectes  localitzats  a  la  inspecció  periòdica del  quadre 
d'enllumenat del carrer Santander.

b) Vigència: Tres setmanes a contar des de l' inici de l'obra.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 5.377,15 i 1.129,33 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,

Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i 
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e)  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 1404.1651.22799 del pressupost general  
vigent.

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

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

Temes d’urgència

12. Transmissió autorització administrativa parada 174 mercat venda no sedentària

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  640/2016,  relatiu  a  la  tramitació  de  la  transmissió  de  l’autorització 
administrativa número 174 del mercat de venda no sedentària.

 

II. Relació de Fets

1. Per instància de data 8 de març de 2016, número de registre d’entrada 1754, la senyora 
Antonia Vaca Núñez amb DNI núm. 33882872P, la qual sol·licita la transmissió de l’autorització 
administrativa núm. 174 del mercat de venda no sedentària, de 8mts de superfície de venda,  
autoritzada pe a la venda de Roba de nen i nena i aprovada per la Junta de Govern Local en 
data 30 de setembre de 2013 a favor de la senyora Carmen Polvillo Delgado, amb DNI núm.  
38837485F i domiciliada al carrer Virgen de la Fuensanta, núm. 11 baixos (08303) Mataró, per 
cessament voluntari.
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2. En data de 14 de març de 2016 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció  
Econòmica i Comerç.

 III. Fonaments de dret

1r.  D’acord  amb  l’article  13  del  capítol  3  de  transmissió,  extinció  i  revocació  de  les  
autoritzacions administratives del Reglament regulador del mercat de venda no sedentària a 
Badia del Vallès. 

2n.Segons l’article 6 del capítol 2 del mateix Reglament regulador.

3r. D’acord a l’Ordenança Fiscal número18 , article 5, tarifa 2 que estableix la quota tributaria a 
satisfer pels drets de transmissió de les autoritzacions administratives del Mercat de venda no 
sedentària en 80,00€ per metre lineal.

4t. 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 la transmissió de l’autorització administrativa número 174 del mercat de venda 
no  sedentària  a  favor  de  la  senyora  Carmen  Polvillo  Delgado,  amb  DNI  38837485F,  i 
domiciliada al carrer Virgen de la Fuentsanta, 11, baixos (08303) Mataró. El lloc de venda té 
una superfície de 8mts i està autoritzada per a la venda de productes tèxtils. 

 

Segon. Requerir a la senyora Antonia Vaca Núñez al pagament de la taxa corresponent pels 
drets  de transmissió  de l’autorització  administrativa  que segons  l’ordenança  fiscal  núm. 18 
vigent és pels 8mts lineals de lloc de venda de 640,00€ (sis-cents quaranta euros).

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.

Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, a l’Àrea 
d’Hisenda i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

13. Acord fraccionament deute local 114

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 461/2016, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de deutes del 
local comercial núm. 114 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 10

 

II. Relació de Fets

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 1295/2016 
de data 22 de febrer de 2016, el senyor Juan Lara Navarro, amb DNI 33871783 M, que actua  
en  nom i  representació  de “Instalaciones  Lara  i  Navarro  SCP”  amb NIF  núm.  G61762753 
demana el  fraccionament  de les  obligacions  i  deutes  econòmiques  pendents  del  contracte 
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d’arrendament del  local  comercial  núm. 114 ubicat a l’avinguda Eivissa, núm. 10 destinat a 
l’activitat de Instal·lacions varies, petició que es formula dins del marc de les mesures per a la 
dinamització del comerç intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta  
de Govern Local  de data  28.01.2013,  dins  de la  delegació  plenària  conferida i  la  següent 
pròrroga de mesures acordada en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

2. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 15 de març 
de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 15 de  
març de 2016 i  posant de manifest  la voluntat per  part  de l’Ajuntament de col·laborar  amb 
aquells arrendataris que tenen interès en fer front als seus deutes i colen continuar mantenint  
un negoci.

2n. 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. 

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

a) Relatives al conveni de fraccionament:

 Deute total: 4.744,63 euros

 Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent

 Termini de devolució: 24 mesos

Segon. Requerir a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el conveni de 
fraccionament , data a la qual desplegarà eficàcia plena i efectes .

Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

14. Nomenament interí tècnic d’orientació laboral

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1955/2015, relatiu a nomenament interí tècnica de gestió de programes d
´orientació laboral
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II. Relació de Fets

1. Que mitjançant informe emès pel Coordinador de l´àrea d´acompanyament a les persones,  
senyor Salvador Avià Faure,  i  traslladat  a a quest  servei  en data 16 de març de 2016, es 
proposa el nomenament interí de personal suficient per a donar resposta a la gran demanda d
´usuaris del  servei  municipal  d´ocupació,  en l´àmbit  de l´orientació laboral  i  seguiment de l
´ERAF (Espai de Recerca Activa de Feina).

2.  Que  aquest/a  tècnic/a  s´encarregarà  d´entre  d´altres  de  les  polítiques  i  programes  d
´intermediació i inserció laboral, el desenvolupament dels itineraris formatius proposats, que s
´adequiin a les necessitats  dels  usuaris, així  com, l´atenció personalitzada del  col·lectiu de 
desocupats/des,  i  la  realització  d´activitats  per  desenvolupar  mecanismes  personals  d
´autoestima, assertivitat…. que els/les ajudi  en la recerca de feina, així com totes aquelles 
relacionades amb el programa a desenvolupar que es puguin incorporar en el futur, atès que la 
persona que ho feia fins a aquest moment va causar baixa per dimissió el passat dia 3 de 
febrer.

3. Es va obrir l´oferta per a la cobertura de la vacant a candidats interessats tant a l´OTG com 
al Servei Municipal d´Ocupació (xarxa XALOC) per a la cerca de perfils, com també al col·legi 
de psicòlegs, i els passats dies 2 i 3 de març es va procedir a l´entrevista personal, de la que s
´adjunta  acta  al  present  expedient,  que  es  dona  per  integrament  reproduida,  la  persona 
seleccionada és la senyora Sara Carrascón Albardané.

4. Que s´ha emés informe favorable al respecte.

 

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.

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.
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7è. Seons 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 Decrert d´alcaldia núm. 
468/2015, de 25 de juny

 

Per tot això, s’acorda: 

 

Primer. Crear la partida 12001 del programa 2410, amb dotació 0.

Segon. Nomenar interinament i per màxima urgència, a la senyora Sara Carrascón Albardané, 
amb la  categoria  tècnica  de  gestió  de  programes  com a  orientadora  laboral,  l’objecte  del 
nomenament interí és per la cobertura de la vacant existent, la incorporació no serà abans del 
21 de març 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 programa o lloc de treball, la 
jornada setmanal serà de 37,5 hores, i una retribució bruta mensual de 1.664,44 euros.

Tercer. El  cost salarial  fins el  31 de desembre de 2016 serà de 10422,89 euros bruts amb 
càrrec a la partida núm. 1303.2410.12001, de 4290,89 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 
1303.2410.12100, de 3197,26 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 1303.2410.12101, de 
535,26 euros bruts amb càrrec a la partida núm. 1303.2410.15000 i de 5783,53  euros amb 
càrrec a la partida núm. 1303.2410.16000, del pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a 
les nomines corresponents de l’any 2016.

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

15. Justificació subvenció DIBA 2015 Medi Ambient

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 715/2016, relatiu a JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DIBA 2015 M. AMBIENT

II. Relació de Fets

1. Vist que l'ajuntament de Badia del Vallès, va sol.licitar ajuts dins del Catàlec de Concertació 
als serveis i a les activitats locals del 2015.

2. Vist que s'han dut a terme les actuacions previstes per al 2015, i at`'es que cal justificar la  
seva realització, dintre del termini establert.

III. Fonaments de dret

1. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret de l'alcaldessa 
núm. 468 de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s’acorda:
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Primer. Justificar las subvencions d'ajuts dins del Catàleg de Concertació als serveis i a les 
activitats locals del 2015 següents:

- Sensibilizació i educació ambiental.......................................................1.499,71 euros

- Atenció als animals abandonats a la via pública...................................1.000 euros

- Control integral de plagues urbanes(Sanitat ambiental)..................... 16.159,27 euros

Segon. Notificar el present acord a través del portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.

16. Justificació subvenció PUOSC 2013-2016 per manteniments i reparacions (anualitat 
2015)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 452/2016, relatiu a la justificació del PUOSC 2015 , referent a manteniments 
i reparacions.

II. Relació de Fets

1.En data 26 de febrer de 2013 mitjançant Resolució d'Alcaldia es va sol.licitar a la Generalitat 
de Catalunya, dins el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al periode 2013-2016, l'ajut 
econòmic de 260.179,35 euros per al manteniments i reparacions. 

Mitjançant el decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6671 de 24 de juliol, el  
Govern va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a la línia de manteniment 
per als anys 2014 i 2015, amb una subvenció atorgada a la nostra corporació de 65.044,84  
euros per a cadascuna de les anualitats.

Vist que s'ha dut a terme les actuacions previstes i atès que cal justificar la seva realització.

III. Fonaments de dret

1. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret de l'alcaldessa 468 
de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla únic  
d'obres i serveis de Catalunya per el període 2013-2016, anualitat 2015, per a manteniments i 
reparacions per import de 65.044,84 euros

Segon. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya.

17. Justificació subvencions DIBA 2015 (Àrea Acompanyament a les Persones) 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 797/2015, relatiu a les Subvencions Diputació 2015

II. Relació de Fets
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 27 de novembre de 2014 va 
aprovar el catàleg de serveis de l'any 2015, en le marc del Pla «Xarxa de Governs Locals»

En data 30 d'abril  de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la  
concessió dels següents ajuts econòmics a l'Ajuntament de Badia del Vallès: 

- Dos mil quatre-cents euros (2.400,00€) per Festivals Artístics.

- Quatre mil euros (4.000,00€) per activitats de caràcter cultura «Badia respira cultura»

-  Set  mil  dos-cents  noranta  un  euros  (7.291,00€)  per  a  programes  d'orientació,  transició 
escola-treball (FP)

- Set mil dos-cents quaranta-sis euros (7.246,00€) Per al Dispositiu d'orientació L'Eina

- Mil euros (1.000,00€) per a la dinamització de Programes Esportiu Locals

- Dos mil euros (2.000,00€) Per a l'Esport Adaptat i Passejades de la Gent Gran

-  Tres  mil  quatre-cents  seixanta-dos  (3.462,00€)  Per  esdeveniments  esportius  de  caràcter 
puntual.

- Onze mil cinc-cents euros (11.500,00€) per a l'Esport per prevenir el risc d'exclusió social.

-  Vint  mil  dos-cents  dinou  euros  (20.219,00€)  Per  al  finançament  en  l'àmbit  d'igualtat  i 
ciutadania

- Vint-i-set mil euros (27.000,00€) per al finançament d'accions per al foment de l'ocupació.

La justificació d'aquests ajuts s'han de presentar abans del 30 de març de 2016

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 712/2015 de 28 
d'octubre.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Justificar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona per import de:

- Dos mil quatre-cents euros (2.400,00€) per Festivals Artístics.

- Quatre mil euros (4.000,00€) per activitats de caràcter cultura «Badia respira cultura»

-  Set  mil  dos-cents  noranta  un  euros  (7.291,00€)  per  a  programes  d'orientació,  transició 
escola-treball (FP)

- Set mil dos-cents quaranta-sis euros (7.246,00€) Per al Dispositiu d'orientació L'Eina

- Mil euros (1.000,00€) per a la dinamització de Programes Esportiu Locals

- Dos mil euros (2.000,00€) Per a l'Esport Adaptat i Passejades de la Gent Gran

-  Tres  mil  quatre-cents  seixanta-dos  (3.462,00€)  Per  esdeveniments  esportius  de  caràcter 
puntual.

- Onze mil cinc-cents euros (11.500,00€) per a l'Esport per prevenir el risc d'exclusió social.

-  Vint  mil  dos-cents  dinou  euros  (20.219,00€)  Per  al  finançament  en  l'àmbit  d'igualtat  i 
ciutadania

- Vint-i-set mil euros (27.000,00€) per al finançament d'accions per al foment de l'ocupació.
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Segon. Notificar el  present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant la plataforma del 
portal de tramitació.

18. Contractació laboral temporal per repartiment Antonio Cano Moreno

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 462/2016, relatiu a Contractació laboral temporal per repartiment 2016.

II. Relació de Fets

1. Atesa les propostes de contractació de l’àrea d´acompanyamet a les persones, servei de 
cultura i de l´àrea de serveis centrals, servei d´economia, en data 18 de març de 2016, on es  
demana  la  contractació  d'un  notificador,  mitjançant  un  contracte  per  circumstàncies  de  la 
producció  i  per  màxima urgència,  degut  a  la  necessitat  d´informar  el  període  i  terminis  d
´abonament dels impostos municipals, calendari fiscal, així com la necessitat de repartiment de 
la informació relacionada amb activitats de la mostra de teatre que es portarà a terme durant el  
període comprés entre el 9 d´abril i el 5 de juny de 2016. 

2. Vist des de serveis socials, ja es designa el nom de la persona seleccionada, segons criteri 
de necessitat.

III. Fonaments de dret

1r. Atès el que disposen els articles 55 f) i 94 Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals

2n. Art. 11.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

3r. Art. 15.1 c) del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós  
de la llei de l’estatut dels Treballadors, el RD 2720/1998 de 18 de desembre, que desenvolupa  
l’article 15 de l’estatut dels Treballadors modificat pel Reial Decret Llei 5/2001, de 2 de març, la  
Llei 12/2001 de Mesures urgents de Reforma del Mercat de Treball.

4t. Acord de ple municipal de Badia del Vallès de data 30 de maig de 2012 i d’altra legislació  
concordant d’aplicació

5è. Vist l’informe favorable emès a l´efecte.

6è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Resolució  núm. 
2015/0468, de 25 de juny. 

Per tot això, s’acorda:

Primer. Contractar, per màxima urgència, mitjançant un contracte laboral per circumstàncies de 
la producció a temps complert, al senyor Antonio Cano Moreno, a l’empara del que disposa el 
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RD 2720/1998, d'ET i d’altra legislació d’aplicació, amb la categoria de notificadors. L’objecte de 
la contractació és fer front a l’excés puntual de feina produït per la necessitat d´informar el 
període i terminis d´abonament dels impostos municipals, calendari fiscal, així com la necessitat 
de repartiment de la informació relacionada amb activitats de la mostra de teatre, l’inici serà el 
23 i fins el  31 de març de 2016, ambdós inclosos. La jornada laboral  serà de 37,30 hores  
setmanals, amb una retribució bruta de 1090,04 € mensuals.

Segon. El cost d’aquesta contractació fins el 31 de març de 2016, és de 408,77 euros amb 
càrrec a  la  partida  2002.9204.13100,  i  de 184,56  euros  a  la  partida  2002.9204.16000,  del 
pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2016.

Tercer. 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, l’Alcaldessa, Eva María 
Menor  Cantador,  aixeca  la  sessió  essent  les  catorze  hores,  del  qual,  com  a  Secretària 
municipal, en dono fe.
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