
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 35/2016

(expte. 2689)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2016

Badia del Vallès, 4 de novembre de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, 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. 2675/2016)

3. Alta cambra congelats Mercat Municipal (Carnes Serrano) (expte. 2656/2016)

4.  Aprovació traspàs parada 52 Mercat Municipal (expte. 2643/2016

5.  Aprovació  extinció  autorització  administrativa  parada  36  Mercat  no  sedentari  (expte. 
2535/2016)

6. Sol·licitud subvenció Convocatòria FOAP 2016 del SOC (expte. 2523/2016)

7. Autorització traspàs Local Comercial 101 (expte. 2446/2016)

8.  Declaració  desert  i  convocatòria  licitació  urgent  Contracte  Serveis  Tallers  Cocreació 
(1710/2016)

9. Ajuts d'urgència social – 2a remesa targetes moneder d'impacte social (expte. 2610/2016)

10. Temes d'urgència

1. Acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el 
dia 28 d'octubre de 2016
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2. Aprovació de documents comptables

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2675/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En  data  2  de  novembre  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  
6.309,61 €, segons es detalla a la relació núm. 27/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 295.575,73 €, segons es detalla a la relació núm. 88/2016,  
adjunta.

3. Alta cambra congelats Merc at Municipal (Carnes Serrano)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2656/2016, relatiu a l’alta de la cambra de congelats  del Mercat Municipal  
núm. 1.

II. Relació de Fets
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1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
8074/2016, el senyor Juan Manuel Serrano Puerto en representació de CARNES SERRANO, 
com concessionari de les parades del Mercat municipal núm. 115-120 destinades a l’activitat de 
Carnisseria,  ha sol·licitat  l’alta de la cambra de congelats d’1’08m3 de superfície i  amb data  
del 1 de novembre de 2016.

2. En data 28 d’octubre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data  
28 d’octubre de 2016 s’emet  informe de deutes per part del departament d’intervenció.

III. Fonaments de dret
1r. Vist l’acord de Junta de Govern de data 27 de gener de 2015  en el que desprès de  les  
modificacions  per  les  reformes  efectuades  al  mercat  municipal  dins  de  la  tercera  fase  de 
Reforma Integral del Mercat, les cambres comunes de congelats es divideixen en dos mòduls 
de 4 prestatgeries son de superfície d’1’08m3 cadascun d’ells. 

2n. 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. Donar d’alta en el padró de la cambra de congelats del mercat municipal a CARNES 
SERRANO, en una prestatgeria d’1’08m3 de superfície i  amb efectes del 1 de novembre de 
2016.

Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i 
a l’ORGT.

4. Aprovació traspàs parada 52 Mercat Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2643/2016, relatiu al traspàs de la concessió administrativa de la parada  del  
mercat municipal núm. 52.

II. Relació de Fets
1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
8022/2016, el  senyor  Juan Manuel  Castro Repetto amb número d’identificació X6328213Q, 
com concessionari de la para del Mercat municipal núm. 52 destinada a l’activitat de Vinateria,  
ha sol·licitat  el traspàs de l’esmentada concessió administrativa a favor del senyor Jose Maria 
Cotié Calvo amb DNI 38087642X i per desenvolupar la mateixa activitat de Vinateria.

2. En data 27 d’octubre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

4. En data 28 d’octubre de 2016 s’emet informe per part del departament de tresoreria 
d’aquest Ajuntament.

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).
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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 la parada núm. 52 a favor del senyor Jose Maria Cotié Calvo amb 
DNI 38087642X per realitzar la mateixa activitat de Vinateria.

Segon. El nou concessionari, estarà obligat 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 
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.

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

5.  Aprovació  extinció  autorització  administrativa  parada  36  Mercat  no 
sedentari

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2535/216, relatiu a la baixa voluntària de l’autorització administrativa de la 
parada núm. 36 de mercat no sedentari a Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l'Ajuntament de Badia del Vallès número de registre d'entrada 7808/2016, la 
senyora Silvia Rubio Garrido,  amb DNI 46545127G, com a titular  de la parada del  mercat 
setmanal  núm.36 i  de 5  metres  lineals,  ha sol·licitat  la  baixa de la esmentada autorització 
administrativa.
2. En data de 17 de juny de 2016 es va aprovar per la Junta de Govern Local la renovació de  
l'autorització administrativa, per a la venda no sedentària, de la parada 36.
3. En data 28 d’octubre de 2016 s' emet informe tècnic del servei de P. Econòmica i Comerç 
concedint la baixa sol·licitada amb efectes del 1 d’agost de 2016.
4. En data 28 d’octubre de 2016 des de el servei de tresoreria de l'Ajuntament, s'emet formulari  
informant de la no existència de deute per part de l'interessat.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article  14.1 del reglament regulador de la venda no sedentària de badia del  
Vallès, aprovat en data 27/08/2013 que preveu la renúncia expressa i escrita a l'autorització 
administrativa.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número 
2015-0428, de 08 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar extingida l'autorització administrativa corresponent a la parada núm. 36 del 
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mercat no sedentari, amb efectes de 1 d’agost de 2016, emplaçant-la a que liquidi els deutes 
pendents amb l'ajuntament seguint les indicacions que marqui l'oficina local de l' ORTG, cosa 
que d'incomplir-se comportarà les accions legals que se'n derivin.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat , al servei d'Economia i a l'organisme de Gestió 
Tributaria 

6. Sol·licitud subvenció Convocatòria FOAP 2016 del SOC

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2523/2016, relatiu a la Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 
FOAP-2016 del SOC.

II. Relació de Fets

1. En data 27 d'octubre de 2016, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/ 2392/2016, de 
25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i 
s'obre la convocatòria per a l'any 2016 (FOAP 2016) 

2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades i objectius del 
Servei Municipal d'Ocupació, es considera oportú concorre a l'esmentada convocatòria.

III. Fonaments de dret

1r. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/288/2016, de 
24 d’octubre.

2n.  A  l’article  2  de  la  RESOLUCIÓ  TSF/  2392/2016  especifica  que  poden  ser  entitats 
beneficiàries  d’aquesta  Convocatòria  les  previstes  a  la  base  2  de  l’annex  1  de  l’Ordre 
TSF/288/2016, de 24 d’octubre que, a la data de publicació de la convocatòria, estiguin d’alta 
en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació, en 
especialitat o especialitats que sol·liciten.

3r. L'Ajuntament de Badia del Vallès està inscrit com a centre col·laborador del SOC i per tant  
compleix els requisits per poder sol·licitar la subvenció per la realització d'accions de formació 
d'oferta.

4t. Les accions formatives que es poden sol·licitar dins d’aquesta convocatòria, com disposa la 
base 4  de l’annex 1 de l’Ordre TSF/288/20106,  de 24 d’octubre,  són les  vinculades  a  les 
especialitats que consten a l’annex 3 d’aquesta resolució amb alguna priorització (5, 10, 15, 20, 
25 o 30 punts), i  que es van publicar al web del Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya el  
passat 25 de juliol de 2016.)

5è. Examinada la documentació que l’acompanya, i  de conformitat amb allò establert en la 
pròpia convocatòria.

6è.  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.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar i  presentar al  Departament d'Empresa i  Ocupació,  al  Servei  d'Ocupació de 
Catalunya la sol·licitud per  a la concessió de subvencions per  a la realització d'accions de 
formació  d'oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores 
desocupades en les especialitats homologades:
Certificat de professionalitat d'Activitats de venda
Certificat  de professionalitat  d'Atenció  sociosanitària  a  persones  dependents  en institucions 
socials.
Certificat de professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client.
Certificat de professionalitat d'Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica.

Segon. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de 
Catalunya  una subvenció de 157.645,50 € per la realització de les accions formatives.

Tercer.  La notificació  del  present  acord  es  farà  mitjançant  l'extranet  de les  administracions 
catalanes, EACAT.

7. Autorització traspàs Local Comercial 101

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2446/2016, relatiu al traspàs del local comercial núm. 101, situat a l’avinguda 
Mediterrània, núm. 17 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets

1. Per instància número 7643/2016 de data 07 d’octubre  de 2016 la senyora Nazakat Gull,  
amb núm. d’identificació X5975500P, com arrendatària del local comercial núm. 101, destinat a  
l'activitat de “Fruiteria”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor del Sr.  
Qaisar  Touqir  Ahmed  amb  núm.  d’identificació  X6793347K  i  duu  a  terme  l’activitat  de 
“Queviures”.

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 28 d’octubre 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 “Fruiteria”. 

3è. En data 20 d’octubre de 2016 s'emet informe tècnic favorable per part del departament  
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el seu dia.

4t.  En  data  20  d’octubre  de  2016  s’emet  informe  tècnic  positiu  per  part  del  departament  
d’economia respecte a les obligacions contractuals.

5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Per tot això, s'acorda:

Primer.   Autoritzar  a la  senyora NAZAKAT GULL, amb núm. d’identificació  X5975500P,  el  
traspàs del local comercial núm. 101 a favor del senyor QAISAR TOURQIR AHMED amb núm. 
d’identificació  X6793347K  i  per  desenvolupar  l’activitat   econòmica  de  “Queviures"  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 400’40€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 400’40€ 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.  Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local  comercial  
segons informe tècnic i que ascendeix a la quantitat de 712’62.

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.

8.  Declaració  desert  i  convocatòria  licitació  urgent  Contracte  Serveis 
Tallers Cocreació

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1710/2016, relatiu al  contracte de servei d’accions formatives de tallers de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant".

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones, de data 20 de juliol de  
2016,  s’acredità  la  necessitat  de  contractar  serveis  d’accions  formatives  de  tallers  de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de l'ocupabilitat de persones 
aturades, en atenció al fet que la Diputació de Barcelona ha atorgat als Ajuntaments de Badia 
del Vallès i Barberà del Vallès una subvenció per al projecte DISSENYEM PENSANT. D’altra 
banda l'Ajuntament no disposa de personal amb la formació específica necessària per poder 
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dur a terme aquest projecte.

2. L'expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia de data 21 de juliol de 2016, i per acord  
de la  Junta  de Govern de data  de  9  de setembre de 2016,  es  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació, mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, de serveis d’accions 
formatives de tallers de co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de 
l'ocupabilitat de persones aturades de Badia del Vallès, amb un pressupost de 34.050,00 euros, 
sense IVA. En aquest  acord es  va aprovar  igualment  el  Plec de Clàusules  Administratives 
Particulars (PCAP en endavant) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT en endavant) que 
regiran aquesta contractació, així com la convocatòria  de la licitació.

3.  Desprès  de  les  diverses  sessions  d'obertura  i  avaluació  de  proposicions  la  Mesa  de 
Contractació,  en data  24 d'octubre de 2016, amb fonament  amb l'informe tècnic  emès pel  
coordinador  de  l'àrea  d'acompanyament  a  les  persones,  va  emetre  per  a  la  consideració 
d'aquest òrgan la següent resolució: 

«Primera. Estimar que hi ha una insuficiència  tècnica dels Projectes Tècnics presentats per  
totes les empreses licitadores, que no garanteix la correcta execució del contracte  en cap  
d'elles i elevar proposta a l'òrgan de contractació, la Junta de Govern Local, perquè declari  
desert el procediment d'acord amb l'objecte del contracte i  les seves prestacions tècniques  
definides al PPT, el sistema d'avaluació i la qualitat exigible a les proposicions tècniques al  
procediment conforme les 1a, 8a, 9a dels PCAP, i d'acord amb el previst a l'article 151.3 del  
TRLCSP. 

Segona. Proposar les mesures de sistematitzar la informació i  adaptació dels PPT i  PCAP  
expressades,  per tal d'afavorir la concurrència i participació al procediment, així com l'eficàcia i  
eficiència d'aquest.

Tercera.  Publicar  el  present  acord  al  Perfil  de  contractant  amb  indicació  a  les  empreses  
licitadores que contra aquest acte administratiu, que és un acte de tràmit de caràcter qualificat,  
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat,  
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació...»

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els antecedents de fet i fonaments de la resolució de la Mesa  de data 24 
d'octubre de 2016, i de conformitat amb l'objecte del contracte i les seves prestacions tècniques 
definides al PPT, el sistema d'avaluació i  la qualitat exigible a les proposicions tècniques al  
procediment conforme les 1a, 8a, 9a dels PCAP, i d'acord amb el previst a l'article 151.3 del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del  
sector públic (TRLCSP).

2n. D'acord amb el que disposen als articles 10, 19, 22, 53, 112, 138 i següents, 157 a 161, 301 
següents i concordants del TRLCSP.

3r. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del TRLCSP i de conformitat  
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de 
març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar desert el procediment obert de contractació seguit arran l'acord de Junta de 
Govern Local de 9 de setembre de 2016 per a la manca de Projectes amb suficiència tècnica 
per  a l'execució correcta i  eficient  del  contracte,  i  aprovar l'obertura d'un nou expedient  de 
contractació, mitjançant tramitació d'urgència sobrevinguda per aquesta causa , del contracte 
de serveis d’accions formatives de tallers de co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" 
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per a la millora de l'ocupabilitat de persones aturades de Badia del Vallès, amb un pressupost 
de 34.050,00 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de Prescripcions 
Tècniques que regiran aquesta contractació, mitjançant tramitació urgent, procediment obert, 
diversos criteris d'adjudicació, amb la incorporació dels suggeriment expressats per a la Mesa 
de Contractació per a afavorir la concurrència i participació al procediment, així com l'eficàcia i 
eficiència d'aquest. 

Tercer.  Convocar  la  licitació  i  publicar  l'anunci  en  el  perfil  de  contractant  perquè,  prèvia 
publicació al Perfil del contractant i durant el termini del 8 de novembre, fins a les 19:00 hores  
del  dia 15 de novembre de 2016, els  interessats presentin les proposicions que considerin 
convenients.

Quart. Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar-ho al Perfil de Contractant 
municipal.

9. Ajuts d'urgència social – 2a remesa targetes moneder d'impacte social

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2610/2016, relatiu a segona remesa d’ajuts del Programa Targeta moneder 
d’impacte social de la Diputació de Barcelona.

II. Relació de Fets

1. La Junta de Govern Local va aprovar en data 26 de febrer de 2016 l’adhesió al Programa 
targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona, el qual és un instrument nou 
per gestionar els ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals 
dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.

2. El decret 2401/2016 dictat per la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones de 
la Diputació de Barcelona resol donar per adherit l’ajuntament de Badia del Vallès al Programa 
Targeta moneder d’impacte social i adjudica 300 targetes al municipi.

3. En Junta de Govern Local e 22 d’abril de 2016, es va aprovar la signatura del contracte amb 
Caixa Bank Electrònic Money, EDE, SL i facultar l’alcaldessa per la signatura del mateix.

4. Atès l’informe tècnic i la relació d’ajuts proposats pels Serveis Socials Bàsics en el marc del 
Programa Targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona.

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.
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S'acorda:

Primer. Aprovar la relació adjunta d’ajuts d’urgència social, les quals s'atorgaran en forma de 
targetes  recarregades  del  Programa  targeta  moneder  d’impacte  social  de  la  Diputació  de 
Barcelona.

Segon. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit, per import de 7.741,85€ (set mil 
set-cents quaranta-un  amb vuitanta-cinc euros) corresponent als ajuts del Programa targeta 
moneder d’impacte social pel període de novembre i desembre de 2016.

Temes d'urgència

10. Aprovació de la Jubilació anticipada de la funcionària de carrera M. Rosario Torrecilla 
Blanco

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2449/2016,  relatiu  a  Jubilació  anticipada  per  voluntad  de  l´interessat/da 
(Funcionari/a de Carrera)

II. Relació de Fets
1. Per instància presentada per la funcionària senyora M. del Rosario Torrecilla Blanco, en data 
7/10/16 i 17/10/16, sol·licita acollir-se a la baixa voluntària per motiu de la seva sol·licitud de 
jubilació anticipada, amb efectes  del  6 de novembre de 2016, i  a  percebre l´indemnització  
prevista a l´Acord Regulador per aquest motiu, 

III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d ´abril, de l
´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris pot ser de 
manera voluntària i a sol·licitud d´aquest, sempre que es reuneixin els requisits i condicions  
establertes al Règim de la Seguretat Social que sigui d´aplicació. 

2n. D´acord amb el que estableixen els articles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d
´octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

3r. D´acord amb el que disposen els articles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la  
pérdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària. 

4t.  D´acord amb el  que disposa l´article 7 del  Reial  decret  480/1993, de 2 d'abril,  pel  qual 
s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social 
dels funcionaris/àries de l'Administració Local. 

5è. D´acord els articles  204 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social  
aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 
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6è.  D´acord  amb  el  que  disposa  l´article  1.1  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

7è. D´acord amb el que disposa l´article 35 de l´Acord Regulador del personal funcionari de l
´Ajuntament de Badia del Vallès.

8è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  declarar  jubilació 
ordinària del personal, segons Decret d´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar a la senyora M. Rosario Torrecilla Blanco, en situació de jubilació ordinària 
amb efectes de data 06 de novembre de 2016, data en la que es declararà extingida la relació  
laboral i la pèrdua de la condició de funcionària d’aquesta Corporació.

Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la liquidació 
dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a aquesta proposta d
´acord.

Tercer.  Reconèixer  a  la  senyora  M.  Rosario  Torrecilla  Blanco,  el  dret  a  percebre  l´import  
corresponent al premi per jubilació anticipada de 28.200,00 euros. Aquest import anirà amb 
càrrec a la partida núm. 20 02 9204 16103 del pressupost municipal vigent. Diferir l´abonament  
d´aquest import a la nòmina de la mensualitat de novembre de 2016.

Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució a la interessada (Cr. Pintor Fortuny, 
60, 2n 3a, de 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS), 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 catorze hores, el qual, com a Secretària municipal, 
en dono fe.
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