Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/40

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de novembre / 2017

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:25 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

NO

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Iván Sanz Pérez:
«reunió»
1. Josep Martínez Valencia:
«treball»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0039 Data : 10/11/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 11/11/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 10/11/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2839/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 3 de novembre de 2017, 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 4.033,05€, segons es detalla a la relació núm. 2017/38, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 54.039,48€, segons es detalla a
la relació núm. 2017/93, adjunta.
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Favorable
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Aprovació document comptables (exp. 2839/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va celebrar la Junta de
Govern el dia 27 d'octubre de 2017.

Aprovació liquidació de taxes per ampliació de parades del mercat ambulant
(expt. 2786/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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 2017.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.

Número : 2017-0039 Data : 10/11/2017

II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local, en data 14 de juliol de 2017, es va aprovar la
renovació de les autoritzacions administratives de les parades del mercat de
venda no sedentària, aprovant el padró corresponent al període de l’1 de juliol de
2017 fins al 31 de maig de 2018 i en data 27 de juliol de 2017 va aprovar les
ampliacions i canvis de les autoritzacions administratives sol·licitades pels
paradistes.
2. Vist que l’Ajuntament va aprovar la liquidació corresponent al mes d’agost de 2017
sense aplicar les modificacions aprovades per Junta de Govern Local del 14 de
juliol de 2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2786/2017, relatiu a l’aprovació de liquidacions de taxes per
ampliació de metres a les parades del mercat ambulant núm. 66, 90, 142, 152, 166,
170, 171, 176 i 191

S’ACORDA
Primer. Aprovar la liquidació per la diferència de l’augment de metres corresponent al
mes d’agost de l’exercici 2017, pel concepte de Taxa per l’ocupació de parades al
mercat ambulant setmanal, segons es detalla a continuació:
Parada

Titular

abans. després metres Diferència a
modif. modif. addic.
pagar

66

FERNANDEZ SANTIAGO, M. RAMONA

4m

8m

4

34,66 €

90

HEREDIA HEREDIA, RUBEN

4m

5m

1

8,66 €

142

GABARRE SANTIAGO, ROCIO

4m

8m

4

34,66 €

152

JIMENEZ GIMENEZ, SUSANA

4m

7m

3

26,00 €

166

FERNANDEZ MORENO, MARIA

5m

8m

3

26,00 €

170

MONTERO RODRIGUEZ, RAMON

4m

6m

2

17,33 €

171

FERNANDEZ MARTIN, ROSA

4m

8m

4

34,66 €
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Per tot això,

176

REYES TORRES, DOLORES

4m

7m

3

26,00 €

191

VILCHEZ GARCIA, FRANCISCO

4m

8m

4

34,66 €

Segon. Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2540/2017, relatiu a la Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i
Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de
desembre)
II. Relació de Fets
1. Vista la sol·licitud presentada per la senyora RAQUEL SÁNCHEZ MATARÍN
en representació de MÉS QUE PA S.C.P., i un cop examinada la
documentació que l'acompanya en relació amb la Comunicació Prèvia
d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012,
de 26 de desembre) per a desenvolupar l’activitat de Forn de Pa amb
degustació
III. Fonaments de dret
1. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret
d'alcaldia núm. 468/2015 de data 25 de juny de 2015.
2. Vist l'informe de l'enginyer municipal.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar validesa a la Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de
l'Activitat Comercial (Supòsits de la Llei 12/2012, de 26 de desembre) a càrrec
de MÉS QUE PA S.C.P., al local núm. 135 del C/ Menorca 2 de Badia del
Vallès.
Segon. Segons l’Ordenança Fiscal del 2017, vigent al moment de la resolució
favorable de la comunicació d’obertura de la nova activitat, núm. 15, article 6
quota tributària, apartat 1.3 Activitats incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009:
1.064,50 €.
Segons l’article 6 de la mateixa ordenança, apartat 8, Registre sanitari municipal
d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1, Tramitació d’inscripció al registre
sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació: 115,10 €.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Comunicació Prèvia d'Obres i Inici i Exercici de l'Activitat Comercial local 135
C. Menorca, 2 (exp.2540/2017)

La quota líquida a ingressar, per part de MÉS

QUE PA S.C.P. serà de 1.179,60 € .

Tercer. Notificar el present acord a les persones interesades

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2756/2017, relatiu a l’aprovació del model conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i empreses de l’entorn productiu amb l’objecte
d’articular les sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu per tal de
donar a conèixer els sectors productius i el mapa d’ocupacions del territori.
II. Relació de Fets
Segons l’informe d'aquest expedient del servei gestor de l'àrea d’Acompanyament a
les Persones, s'ha desenvolupat un model de conveni de col·laboració amb les
empreses de l’entorn productiu amb la finalitat de regular les visites d’informació i
coneixement de l’entorn productiu dels joves participants del Programa Integral
Inserjov@ Vallès.
III. Fonaments de dret
1r. 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. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en
la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i les empreses annexades al document “empreses visites” per articular les
sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu per tal de donar a conèixer
els sectors productius i el mapa d’ocupacions del territori. i atendre les finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a les empreses col·laboradores.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació model conveni de col·laboració amb empreses - Programa Integral
Inserjov@ (exp. 2756/2017)

Procedimiento para Justificar una Subvención previamente concedida (exp.
2268/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. En data 19 d’Octubre de 2017 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre una
resolució de la Diputació de Barcelona, on s’atorgava una subvenció total de
3.294,00 € corresponent als ajuts econòmics per la realització de les accions
formatives sol·licitades.

Número : 2017-0039 Data : 10/11/2017

II. Relació de Fets
1. En data de 22 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2017, el seu règim regulador així
com la convocatòria per la concessió dels recursos que s'hi inclouen.
2. Vistes les diferents actuacions susceptibles de ser aprovades en el marc del
“Recull d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses” i d’acord
amb la previsió d’accions a desenvolupar des del Servei Municipal d’Ocupació durant
l’exercici 2017, es va presentar en data de:
27 de juny de 2017 la sol·licitud d’ajuts per la realització d’una activitat
formativa de l’esmentat recull: Els primers passos amb l'ordinador i Internet
29 d’agost de 2017 la sol·licitud d’ajuts per la realització d’una activitat
formativa de l’esmentat recull: Aprèn a fer els teus documents amb Word.
29 d’agost de 2017 la sol·licitud d’ajuts per la realització d’una activitat
formativa de l’esmentat recull: Aprèn a fer fulls de càlcul senzills amb Excel

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2268/2017, relatiu a la justificació tècnica i econòmica de les
accions formatives realitzades del Recull d'activitats per als Serveis Locals
d'Ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2017.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
les disposicions que el desenvolupen, i el Règim regulador del Catàleg de serveis de
l’any 2016, del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” i el Catàleg sectorial
“Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses.
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 la delegació atorgada a favor d’aquesta Junta de Govern
Local, per la Resolució d’Alcaldia número 2017-0537, de 29 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Presentar la justificació tècnica i econòmica dels ajuts atorgats per a la
Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria esmentada, de les accions
formatives següents:
Taller d’alfabetització digital: “Els primers passos amb l’ordinador i internet”
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4. Vista la documentació que s'adjunta i forma part d'aquest expedient.

(24 h).
Taller d’alfabetització digital: “Aprèn a fer els teus documents amb Word”
(25h).
Taller d’alfabetització digital: “Aprèn a fer fulls de càlcul senzills amb Excel”
(25h).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2772/2017, relatiu a l’ampliació termini d’excedència
interès particular.
II. Relació de Fets
1. En sessió ordinària de 3 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local aprovà
la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular de la
funcionària interina senyora Cristina Masegosa Garcia, amb efectes del dia 3
de febrer de 2015 i per un període de tres anys.
2. Que per instància de data 9/10/2017 i número de registre 8717-2017 la
funcionaria senyora Cristina Masegosa Garcia ha sol·licitat la pròrroga d'un
any més d'excedència fins al 03/02/2019 i amb efectes del 04/02/2018.
3. Atès que la normativa preveu
excedència per interès particular
treballats a l'administració pública i
base de dades, es desprèn que
sol·licitada per la interessada.

que el termini màxim per gaudir d'una
és aquell equivalent al període d'anys
aquest és de cinc anys, segons la nostra
és factible portar a terme la pròrroga

III. Fonaments de dret
1er. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Art. 140.
2on. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RP). Articles 183.b) i 192 a 195.
3er. Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General
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Excedencia Voluntaria por Interés Particular (exp. 2772/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar, des del servei gestor, el present acord a la Diputació de Barcelona
mitjançant l’aplicació informàtica PMT.

de l’Estat. Article 16. (aplicació supletòria)
4rt. 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. Article 86.

7è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d'alcaldia núm. 229/2015, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement de la pròrroga d’un any addicional
demanada per la funcionària senyora Cristina Masegosa Garcia en situació
administrativa d’excedència voluntària per interès particular amb efectes des
del 04/02/2018 i fins al 03/02/2019.
Segon. Notificar la present resolució a la interessada, al Comitè d'Empresa,
Junta de Personal i a les Seccions Sindicals.

Número : 2017-0039 Data : 10/11/2017

6è.Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 85 i 89.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5è. 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. Art. 300.
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Finalitzats el punts de l'ordre del dia la presidenta dona per acabada la sessió, de la
que com a secretària en dono fe. Document signat electrònicament.

