Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/37

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / d’octubre / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Martínez Valencia
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 23/10/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 23/10/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 6 d'octubre
de 2017.

Addenda Conveni PEE 2017-2018 d'organització tallers amb famílies (exp.
2479/2017)

Que amb data 3 d’octubre de 2016, es va signar una addenda al conveni esmentat
per tal de concretar l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les
actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies. En aquesta
addenda s’hi estableix tant l’aportació del Departament d’Ensenyament com la de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
En data 5 de setembre de 2017, el Departament d’Ensenyament fa arribar l’Addenda
al Conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn on es concreta l’import de
8.840,00 euros de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions
adreçades a donar suport al PEE, per al curs 2017-2018.
El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 6.800,00
euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escola i la
participació de les famílies, distribuïts de la següent manera:
2017: 35% de la quantitat total: 2.380,00 euros
2018: 65% de la quantitat total: 4.420,00 euros
III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/16 de 23 de març, en la
Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acceptar i signar la Quarta Addenda al Conveni de col·laboració entre
l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

II. Relació de Fets
En data 24 de juliol de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès van subscriure un conveni de
col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla
Educatiu d'Entorn.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2479/2017, relatiu a la Quarta Addenda al Conveni PEE (Pla
Educatiu d'Entorn) 2017-2018 per a l’organització de tallers amb la implicació de les
famílies sobre diferents àmbits de l’Educació per a la Salut.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

d'ensenyament i l'Ajuntament de Badia del Vallès per import de 6.800,00 euros.
Segon. Notificar la present resolució a la subdirecció General de Suport i Atenció a la
Comunitat Educativa, Via Augusta 202-226, 4ª planta B, 08021 Barcelona

Novació contracte arrendament local comercial núm. 130 (exp. 2459/2017)
Favorable

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 i posteriorment del
09.12.2016 per la Junta de Govern.
3. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 3
d’octubre de 2017 i de l’ informe d’economia .
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): 614’230€
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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

II. Relació de Fets
1. Per instància del senyor Alfonso López López com arrendatari del local comercial
núm. 130 on sol·licita la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local
comercial ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 1 de Badia del Vallès.
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Expedient número 2459/2017, relatiu a la sol·licitud de novació de contracte
d’arrendament del local comercial número 130.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient

Segon. Requerir a la interessada 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.

Baixa Voluntària d'Autorització per a l'Exercici de la Venda Ambulant (exp.
2508/2017)

1. Per instancia a l'Ajuntament de Badia del Vallès número de registre d'entrada
8434/2017, el senyor Fernando González Alcaraz, com a titular de la parada del
mercat setmanal núm. 150 i de 4 metres lineals, ha sol·licitat la baixa de la
esmentada autorització administrativa.
2. En data 2 d’octubre de 2017 s' emet informe per part del departament d’Economia
respecte a que es troba al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament
de Badia.
3. En data 4 d’octubre de 2017 s’emet informe tècnic del servei de P. Econòmica i
Comerç concedint la baixa sol·licitada amb efectes del 30 de setembre de 2017.
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.
150 del mercat no sedentari, amb efectes de 30 de setembre de 2017.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat , al servei d'Economia, al servei del
Mercat Municipal i a l'organisme de Gestió Tributaria.

Pagament derrama Comunitat de Propietaris del Local comercial número 32
(exp. 2464/2017)
Favorable

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

II. Relació de Fets
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2508/2017, relatiu a la baixa voluntària de l’autorització
administrativa de la parada núm. 150 de mercat no sedentari a Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2464/2017, relatiu a la derrama sol·licitada per l’arranjament del
ramal d’aigua en la comunitat de propietaris del local comercial núm. 32 ubicat a
l'avinguda Cantàbric, núm. 27.

III. Fonaments de dret
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 32 ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 27,
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. 32.
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 als interessats i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament la
resolució d’aquest acord.

Modificació liquidació taxes mercat ambulant parada 56 (exp. 2641/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2641/2017, relatiu a la modificació de les liquidacions de taxes del
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

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 Cantàbric, núm. 27 i per import de 200,00€ (dos-cents euros) i
corresponents a la derrama per l’arranjament del ramal d’aigua.
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2. Segons la “Ley de la Propiedad Horizontal” al seu article 11, punt 5), s’estableix
que les derrames pel pagament de millores realitzades a per realitzar a l’immoble,
seran a càrrec del propietari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. David Sany Sales en representació de ASECOM, com a administrador de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Cantàbric, núm. 27, 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. 32 i ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 27 a Badia del Vallès.

mercat ambulant, parada núm. 56

2n. Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 18 sobre la Taxa per
l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal del l’exercici 2016.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la liquidació, per l’augment de 2 metres corresponents a les fraccions
7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 i 12/12 de l’exercici 2016, relativa al Sr- Modesto Flores
Amaya, pel concepte de Taxa per l'ocupació de parades al mercat ambulant setmanal,
segons es detalla a continuació :
Metres
addicionals
2

dies
26

total

Parada

111,28 € 56

Titular
MODESTO FLORES
AMAYA

Segon. Notificar la present resolució a la persona interessada i a l’ORGT.

Aprovació llistat admesos i exclosos Tècnic/a auxiliar de Biblioteca (exp.
1998/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1998/2017, relatiu a les bases reguladores per al procès de
selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de la Biblioteca Vicente
Aleixandre de Badia del Vallès amb constitució d’una borsa de treball.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Preu
metre lineal
2,14 €

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que disposen els articles 17 i següents del Reglament
General de desenvolupament de Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local, en data 17 de juny de 2016, es va aprovar el padró
de les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no
sedentària de Badia del Vallès.
2. Per Junta de Govern Local, en data 14 d’octubre de 2016, es va aprovar que el
Sr. Modesto Flores Amaya passaria de la parada núm. 76 de 6 metres a la
parada núm. 56 de 8 metres, amb afectació a partir de l’1 de juliol de 2016.
3. Vist que l’Ajuntament va aprovar les liquidacions corresponents a les fraccions
7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 i 12/12 de l’exercici 2016, sense aplicar el canvi
esmentat de parada i ampliació de metres.

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol

de 2017, va adoptar l’acord d'aprovar les bases reguladores i la convocatòria
d’un procés selectiu, per a la selecció de personal interí amb constitució de
borsa de treball de la Biblioteca municipal i cobertura d’una plaça interina de
tècnic auxiliar de biblioteca TAB.

2n. Pel Decret número 2015-0468 de juny de 2015, que aprovà les delegacions
atorgades cap a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament.
3er. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article

21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el llistat d'admesos i d'exclosos provisional, tal i com es
detalla a l’annex 1 d'aquesta resolució, per a la cobertura d’una plaça de
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca -TAB- a Badia del Vallès.
Segon. Obrir el termini de 5 dies hàbils, des de l'endemà de fer-se la
publicació d'aquesta resolució, per esmenar els defectes detallats al l’annex 1,
termini de l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
Administratiu comú de les Administracions públiques, reduït per raó
d’urgència.
Tercer. Establir la data del 20/10/2017 a les 10.00 hores a l’Ajuntament de
Badia del Vallès per a la realització de la prova de llengua catalana per a tots
els aspirants que no han acreditat el certificat de nivell C de català.
Quart. Aprovar el tribunal qualificador per aquest procès:
Tribunal
President:
Titular: Miguel Sánchez Laguna, TAG de l’Àrea de Serveis Centrals;
Suplent: Jose Manuel Roque Damota, Coordinador de l’àrea de

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya - en la disposició
transitòria quarta va permetre la incorporació al CEESC de professionals que
no estaven en possessió de la titulació universitària d'educació Social a través
del procés extraordinari d’habilitació professional-.
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III. Fonaments de dret
1r. De conformitat a la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 8 d’agost 2017 es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
3. El termini de presentació de sol·licituds va ser de 20 dies naturals i es va dur a
terme entre les dates de l’1 al 20 de setembre 2017.
4. El tribunal qualificador tindrà l’estructura que es disposa a la clàusula setena de
les bases reguladores.

Justificació subvenció PEE 2016-2017 (exp. 2512/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2512/2017, relatiu al Procediment per justificar una
subvenció prèviament concedida.
II. Relació de Fets
Vist l’expedient número 1956/2016 relatiu a l’Addenda del conveni marc entre
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès per establir
els termes de col·laboració pel desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn
pel curs 2016-2017.
Vist que en data 24 de juliol de 2015, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès van subscriure un
conveni del col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social,
mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn.

En data 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va Acceptar i signar
l'Addenda al Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d'ensenyament i l'Ajuntament de
Badia del Vallès per import de 8.840,00€ destinats al desenvolupament de les
actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu. D’aquests, 6.800,00€
són d’aportació del Departament d’Ensenyament, i 2.040,00€ són aportats per
l’Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

Cinquè. Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació a la
pàgina web d'aquest Ajuntament i al taulell d'anuncis de la mateixa
corporació.
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Prevenció de Riscos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Serveis Centrals
Vocal 1:
Titular: Esperança Paños Grande, Cap de la Secció de Serveis
Bibliotecaris la Gerència de Serveis de Biblioteques
Suplent: Mercè Millán Tormes, Cap de la Secció de Programació
Territorial i Equipaments de la Gerència de Serveis de Biblioteques.
Vocal 2:
Titular: Josefa Martínez Jurado, Cap de la Unitat de Suport
Professional de la Gerència de Serveis de Biblioteques
Suplent: Montserrat Cantí Marrugat, Cap de la Secció de Processos
Tècnics de la Gerència de Serveis de Biblioteques.
Secretaria:
Titular: Mercedes Alvárez Moral, Tècnica Auxiliar de Biblioteca.
Suplent: Jordi Jacas Perals, Departament de Recursos Humans i

III. Fonaments de dret

Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn
2016-2017, tal i com estableix el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Segon. Justificar el conveni del PEE amb la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'ensenyament, per import de vuit mil vuit-cents
quaranta euros (8.840,00€), segons annex.
Tercer. Notificar aquest acord a la subdirecció General de Suport i Atenció a
la Comunitat Educativa, Via Augusta 202-226, 4ª planta B, 08021 Barcelona

Justificació subvenció programa Treball i Formació, línia RMI (exp. 2587/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2587/2017, relatiu a Justificació de la Subvenció del
Programa Treball i Formació per a les contractacions de 6 mesos de la línia
RMI, per a persones en atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC la Resolució
TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per l’any
2016 per la concessió de subvencions pel Programa de Treball i Formació,
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

3er. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia 229/2016, de 23 de març.
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2on. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i
55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants
del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic; art. 6 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis (ROAS)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1er. La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es
realitzarà d’acord amb el que estableixen les instruccions per emplenar els
documents de la memòria d’actuacions del Pla Educatiu d’Entorn 2016-2017.

que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la base 17 de justificació de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa de Treball i Formació, i d’acord a les bases 20.a
i 21 de revocació i renúncia, de la mateixa Ordre.
2n.Vista la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol que la desplega.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per
Resolució 229/16 de 23 de març.

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

3. En data 15 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre
la resolució d’atorgament de la subvenció pels imports sol·licitats per al
desenvolupament del programa Treball i Formació 2016. I en data 21 de
desembre de 2016 l’Ajuntament emet el corresponent Decret d’acceptació de
la subvenció.
4. Segons l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, de les bases del
Programa Treball i Formació, article 17.2 s’ha de presentar una justificació per
cada acció, es a dir per cada línia, i per finalització de contracte. El present
acord fa referència a la justificació de la part de la subvenció corresponent les
contractacions de 6 mesos de la línia RMI.
5. La part de la subvenció atorgada per la línia B (RMI) corresponent a les
contractacions de 6 mesos és de 66.185,00 €. Un cop finalitzada l’execució
del programa, i abonats els costos salarials de contractació pel Pla
d’ocupació, i les factures de despeses directes i indirectes, la quantia
subvencionable real final del programa corresponent a les contractacions de 6
mesos de la línia B (RMI) resulta ser de 62.068,46 €. Aquest import és
4.116,54 € inferior a la quantia atorgada inicialment.
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• Un total de 82.346,60 € per a la contractació i formació de 7
treballadors/es a la Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en
atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació
preferentment majors de 45 anys (PANP).
• Un total de 85.020,00 € per a la contractació i formació de 8
treballadors/es a la Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en
atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data de 18 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès, va
aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació
pels imports següents:

Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció pel Programa Treball i Formació 2016,
corresponent a les contractacions de 6 mesos dins de la línia RMI, per
62.068,46 € de conformitat a les bases reguladores, atorgada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2461/2017, relatiu a Justificació de la Subvenció del
Programa Treball i Formació per a les contractacions de 6 mesos de la línia
PANP, per a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per
desocupació preferentment majors de 45 anys.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC la Resolució
TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per l’any
2016 per la concessió de subvencions pel Programa de Treball i Formació,
que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
2. En data de 18 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès, va
aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació
pels imports següents:
• Un total de 82.346,60 € per a la contractació i formació de 7
treballadors/es a la Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en
atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació
preferentment majors de 45 anys (PANP).
• Un total de 85.020,00 € per a la contractació i formació de 8
treballadors/es a la Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en
atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI).
3. En data 15 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

Justificació subvenció programa Treball i Formació, línia PANP (exp.
2461/2017)
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Tercer. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya es
farà mitjançant l’enviament de la documentació corresponent a la justificació a
través de l’EACAT.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Renunciar a 4.116,54 € del que es va atorgar, però que per l’execució
i els termes de la convocatòria no correspon justificar.

2n.Vista la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol que la desplega.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la base 17 de justificació de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa de Treball i Formació, i d’acord a les bases 20.a
i 21 de revocació i renúncia, de la mateixa Ordre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

la resolució d’atorgament de la subvenció pels imports sol·licitats per al
desenvolupament del programa Treball i Formació 2016. I en data 21 de
desembre de 2016 l’Ajuntament emet el corresponent Decret d’acceptació de
la subvenció.
4. Segons l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, de les bases del
Programa Treball i Formació, article 17.2 s’ha de presentar una justificació per
cada acció, es a dir per cada línia, i per finalització de contracte. El present
acord fa referència a la justificació de la part de la subvenció corresponent les
contractacions de 6 mesos de la línia PANP.
5. La part de la subvenció atorgada per la línia A (PANP) corresponent a les
contractacions de 6 mesos és de 62.542,80 €. Un cop finalitzada l’execució
del programa, i abonats els costos salarials de contractació pel Pla
d’ocupació, i les factures de despeses directes i indirectes, la quantia
subvencionable real final del programa corresponent a les contractacions de 6
mesos de la línia PANP resulta ser de 60.880,54 €. Aquest import és 1.662,26
€ inferior a la quantia atorgada inicialment.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció pel Programa Treball i Formació 2016,
corresponent a les contractacions de 6 mesos dins de la línia PANP, per
60.880,54 € de conformitat a les bases reguladores, atorgada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
Segon. Renunciar a 1.662,26 € del que es va atorgar, però que per l’execució i

els termes de la convocatòria no correspon justificar.
Tercer. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya es
farà mitjançant l’enviament de la documentació corresponent a la justificació a
través de l’EACAT.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per
Resolució 229/16 de 23 de març.

Justificació assignació recursos AMB, programa PAMMU 2012-2015 (exp. 920/2015)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 920/2015, relatiu a la justificació d'assignació de recursos dins el programa d'actuacio
urbana 2015 pel finançament ordinari d'una part del servei de neteja viària municipal (PAMMU 2012-2015).

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Atès que el programa d’actuacions municipals de millora urbana és un instrument metropolità d’inversi
participació dels ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de m
neutralitzar els dèficits d’infraestructures, augmentar dotacions públiques i incrementar els patrimonis municip
2. Vist que el criteri d’assignació de recursos en el programa d’actuacions municipals de millora urbana és
cada municipi i en el cas de Badia del Vallès té assignat per l’any 2015 la quantitat de 65.825,20 euros.
3, Atès que el consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar, en sessió de data 24 de
que modificava els criteris reguladors del programa d’actuacions municipals de millora urbana 2012-2015
l’anualitat 2015.
4. Atès que aquesta modificació implica la inclusió en les assignacions d’aquest programa les accions de m
del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament a
ciutadanes dels municipis metropolitans.
5. Vist que en data 23 de juny de 2015 es va aprovar en Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Ba
l’Ajuntament de Badia del Vallès d’acord amb la distribució del Programa d’Actuacions Municipal de Millora
forma part del Pla d’inversions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovat pel consell Metropolità de d
l’addenda als seus Criteris Reguladors i l’extensió a l’anualitat 2015 aprovada pel consell Metropolità de dat
quantitat de SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (65.825.20 €) p
despeses corrents del servei de neteja viària del seu municipi amb càrrec a l’aplicació de despeses
pressupost de l’any 2015 ( adjudicat a l’empresa CESPA SL).
6.Vist que per la justificació s’ha d’incorporar els documents de pagament escaients.

III. Fonaments de dret
1r. Ateses les bases dels criteris reguladors del programa d’actuacions municipals de millora urbana 2
document.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per resolució d'alcaldia 468/2015 del pass
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Justificar l’assignació de recursos per la quantitat de 65.825,20 euros de l’Àrea Metropolitana de Bar
d’actuacions municipals de millora urbana per l’anualitat 2015, incorporant dues factures que es detallen en e

ACTUACIÓ
Descripció
Servei neteja viària
del Municipi Badia
del Vallès
Servei neteja viària
del Municipi Badia
del Vallès
Total Justificar

Número factura

Data factura

Anualitat

Import A

15WB0001

31/01/2015

2015

41.324,

15WB0022

28/02/2015

2015

41.324,

82.649,

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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

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

TEMES D'URGÈNCIA: Modificació de les bases reguladores del procés selectiu
pel lloc de treball d'Interventor/a i de Tresorer/a (exp. 2009/2017)
Favorable

2. A data 28/09/2017 es fa la sol·licitud al Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers de l’Administració Local de Barcelona – CSITAL - per a la
designació de vocals i suplents com a part del tribunal qualificador, segons
establert a la clàusula vuitena de les bases reguladores del procés de
selecció per a cobrir les places d’Interventor-a i de Tresorer-a respectivament.
3. El dia 5/10/2017 la Sra Sílvia Pariente del CSITAL ens comunica mitjançant
correu electrònic que el CSITAL no participa en els tribunals de processos
selectius que es cobreixen de forma interina, i per tant rebutja la nostra
petició.
4. Donada la declinació per part del Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers de l’Administració Local de Barcelona a formar part del tribunal
qualificador, segons les bases reguladores publicades al BOP el dia
04/10/2017, veiem la necessitat de modificar la clàusula vuitena què fa
referència a la composició del tribunal qualificador.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la modificació de les bases reguladores publicades al BOP el dia
04/10/2017, per a la cobertura interina de les places d’Interventor/a i de Tresorer/a a
l’ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant sistema de concurs amb constitució de
borsa.
El punt objecte de la modificació és el següent:

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local de data 08/09/2017 va aprovar les bases
reguladores i la convocatòria per la cobertura interina de les places
d’Interventor/a i Tresorer/a en règim d’interinitat per a aquest Ajuntament de
Badia del Vallès , mitjançant sistema de concurs amb constitució borsa.
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Expedient número 2009/2017, relatiu a les bases reguladores del procés de
selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí, el lloc de
treball d’interventor/a i de tresorer/a de l’ajuntament de Badia del Vallès amb
constitució de borsa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

“Vuitena. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal estarà format pels següents membres :
... Vocals:

Que queda redactat de la següent manera:
“...Vocals:

Dos funcionaris de carrera del mateix subgrup de titulació del lloc
convocat, proposat per l´Escola d´Administració Pública de Catalunya... “
Segon. Publicar la modificació de les bases reguladores de les proves selectives en
el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web
de l’Ajuntament (www.badiadelvalles.net).

TEMES D'URGÈNCIA: Jubilació definitiva senyor Antonio Sánchez Fernández
(exp. 2636/2017)

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

Un/a funcionari/a de carrera del mateix subgrup de titulació del lloc convocat,
proposat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l´Administració
Local de Barcelona...“

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Un/a funcionari/a de carrera del mateix subgrup de titulació del lloc convocat,
proposat per l´Escola d´Administració Pública de Catalunya

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2636/2017, relatiu a Jubilació de Personal Laboral
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada pel treballador Antonio Sánchez Fernández, en
relació amb Jubilació definitiva personal laboral a partir de data 11 d’octubre de 2017,
data de compliment dels 65 anys d’edat.
2. Vista la resolució de l’alcaldia 2016-0426, de 9 de juny de 2016, per la que
s’acorda declarar al treballador, senyor Antonio Sánchez Fernández, en situació de
jubilació parcial, des del 8 de juny de 2016.
3. Que adjunt a l´esmentada resolució, les parts van signar acord, de data 3 de juny
de 2016, mitjançant el qual, el treballador tenia dret a percebre una indemnització per
jubilació anticipada per import total de 20.250,00 euros, distribuïts en 2 terminis
anuals per import de 10.125,00 euros cadascú.
4. Que s´ha emés informe favorable al respecte.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció amb el que disposen els articles 12 i 15 del Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Favorable

en relació amb els contractes a temps parcial i de relleu i de durada del contracte.
2n. D´acord amb el que disposa l’article 49.1.f) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de
23 d´octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, que
estableix que “el contracte de treball s’extingeix per jubilació del treballador”.
3r. Segons el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada
determinada.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar al senyor Antonio Sánchez Fernández, en situació de jubilació
ordinària amb efectes de data 11 d’octubre de 2017, data en la que es declararà
extingida la relació laboral i la pèrdua de la condició de treballador d’aquesta
Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la
liquidació dels havers corresponents, diferida a les nòmines corresponents de l´any
2017.
Tercer. Notificar el present acord a l´interessat (Av. Burgos núm 34, 9º B, de 08214
Badia del Vallès), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i
seccions sindicals

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2017-0036 Data : 23/10/2017

6è. D´acord el que disposen l’article 161 i disposició transitòria quarta del Reial
Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d´octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
General de la Seguretat Social.
7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret núm
229/2016, de 23 de març.
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5è. Segons la regulació del Reial Decret 1132/2002, de 31 d’octubre, de
desenvolupament de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de
mides per l’establiment d’un sistema de jubilació gradual i flexible, modificat pel Reial
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

.4t Atenent al que es disposa el Reial Decret 1131/2002, de 31 d’octubre, pel que es
regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com de
la jubilació parcial.

