Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/45

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

15 / de desembre / 2017

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:30 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:
«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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/01/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 09/01/2018
HASH: 52e9fb06dc0fb0ae309c5d8c411825d4

ACTA

Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 1 de
desembre de 2017.

Conveni col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària pel projecte CROMA CURS
2017/18 (exp.3170/2017)

El CROMA és un programa de la Universitat Autònoma de Barcelona que mitjançant la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i la facultat de CCEE, dóna suport a l’estudi a infants amb
risc d’exclusió social a la comarca del Vallès Occidental.
La Fundació Autònoma Solidària té el compromís i la responsabilitat social de contribuir, des
del seu àmbit d’actuació, a afavorir el desenvolupament integral d’infants i joves en situacions
socials, culturals i econòmiques que poden afectar a la seva igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’educació.
La Fundació Autònoma Solidària duu a terme el Programa CROMA 2.0 que acompanya, amb
el suport d’estudiants universitaris i la col·laboració de grups de recerca, a infants del Vallès
Occidental que, per les seves circumstàncies socioculturals o personals no estan assolint els
objectius escolars.
La Fundació Autònoma Solidària i l’Ajuntament de Badia del Vallès identifiquen la necessitat de
col·laboració per tal d’afavorir l’aprofitament acadèmic, la participació activa, la inclusió social i
autonomia personal dels infants i joves de la localitat durant la seva etapa d’educació
obligatòria. Aquesta col·laboració és especialment important en el cas dels infants i joves que
formen part de col·lectius més vulnerables i en desigualtat d’oportunitats i de desavantatge
educatiu per circumstàncies personals, socioeconòmiques i culturals, i que sovint pertanyen a
famílies de baix nivell cultural, econòmicament desfavorides, de minories ètniques o famílies
nouvingudes.
La finalitat d’aquest projecte dóna resposta a un dels objectius principals del Servei d’Educació
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, que és evitar la desafecció escolar i l’abandonament
escolar prematur dels infants i joves, donant resposta a dos dels eixos principals de treball com
són l’Èxit Educatiu i la Orientació i Projecte de Vida dels infants i joves del municipi.
La Fundació Autònoma Solidària durà a terme 1 Taller d’Estudi Assistit a l’escola Las
Seguidillas i 1 Taller d’Estudi Assistit a l’escola La Jota - La Sardana, dos dies a la setmana i
amb una durada per sessió d’una hora i trenta minuts, en grups de 12 infants durant el curs
acadèmic 2017-2018.
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Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

II. Relació de Fets
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària i
l’Ajuntament de Badia del Vallès, en el marc del Programa CROMA 2.0 per afavorir una
educació equitativa i de qualitat a aquells infants que necessiten un suport en el seu
desenvolupament acadèmic i d’inclusió social.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3170/2017, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia
del Vallès i la Fundació Autònoma Solidària, pel projecte CROMA curs 2017-2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

L’Ajuntament de Badia del Vallès farà una aportació de 3.968,66 euros per tal de donar suport
al desenvolupament dels tallers, distribuïda de la següent manera:
 A càrrec del pressupost 2017, 2.468,66€
 A càrrec del pressupost 2018, 1.500,00€
La primera part del pagament es farà a la signatura del conveni, i la segona, un cop hagi
acabat el programa.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la
Fundació Autònoma Solidària, pel projecte CROMA curs 2017-2018.
Segon. Aprovar el document comptable annexe d’autorització i disposició de crèdit (ADO) per
l’objecte i import de 2468,66 euros, amb càrrec a la partida 1003.3201.48108 del pressupost
vigent 2017.
Tercer. . Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA.

Ampliació autorització admva núm. 6 Mercat no sedentari (exp. 3113/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3113/2017, relatiu a l’ampliació en 1 metre de l’autorització administrativa
núm. 6 del mercat ambulant a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 14 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la renovació de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària, aprovant el
padró corresponent al període de 1 de juliol de 2017 fins al 31 de maig de 2018 en l que la
parada núm. 6 i que figura a nom del Sr. Manuel Cortés Amador hi apareix amb 4 metres
autoritzats
2. Havent comprovant mitjançant informe per part del responsable del mercat de data 23 de
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Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

2, 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.
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III. Fonaments de dret
1. 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)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les despeses van a càrrec de la següent partida del pressupost General d’Educació
1003.3201.48108, per l’exercici pressupostari 2017 i 2018, pels imports que s’indiquen
anteriorment.

novembre que el titular de la parada núm. 6 fa temps que ocupa 1 metre més de l’autoritzat i
desprès de que el Sr. Cortés al·lega que té autorització verbal des de fa al menys 2 anys.
3. Vis la sol·licitud presentada en data 23 de novembre de 2017 registre d’entrada núm.
1005/207 en la qual el senyor Juan Manuel Cortés Amador demana la regularització en quant a
l’ampliació d’un metre més passant a disposar de 5 metres d’ocupació.
4. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament de
data 29 de novembre de 2017.

Primer.- Aprovar la modificació sol·licitada pel Sr. Juan Manuel Cortés Amador per a la venda
no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès segons el següent:
Núm.
parada
6

ml
actuals
4

Sol.licita
1

Total
ml
5

Observacions
Augment en 1 metre l’ocupació de la parada

Segon.- Aprovar la modificació del padró per l’any 2017 de l’autorització administrativa per a
la venda no sedentària a Badia del Vallès de la parada núm. 6 i a nom del Sr. Juan Manuel
Cortés Amador.
Tercer.- Aprovar les variacions en les liquidacions de la taxa per l’ocupació de parades al
mercat ambulant setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18 per augment de mestres
de parada en les autoritzacions administratives del mercat de venda no sedentària i amb
efectes del 1 de desembre de 2017.
Quart. Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia i Hisenda, a la Junta
de Marxant del Mercat Ambulant, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

Esmena error material metres parades 202 i 208 mercat no sedentari (exp. 3114/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3114/2017, relatiu a l’esmena d’error material en quant als metres autoritzats a
les parades núm. 202 i 208 del mercat ambulant i a nom dels senyors Antonio Quirante García i
Roberto Castillo Ureña respectivament i que es relaciona amb l’expedient 1225/2017 de
l’aprovació del padró per l’any 2017 de les autoritzacions administratives i de la liquidació de la
taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant, acordada per la JGL en data 14 de juliol de
2017.
II. Relació de Fets
1. El 14 de juliol de 2017 es va aprovar la renovació de les autoritzacions administratives per a la
venda no sedentària per a l'any 2017 , comprovant-se que en el padró de les parades del mercat
que es va utilitzar com a base per la renovació apareix un ball de nombres entre les parades
núm. 202 i 208 quant als metres de parada que estan autoritzats. La parada núm. 202 apareix
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Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

Per tot això, s'acorda:

Codi Validació: 4AXRNYAECR4ERKDZAAC3LKX69 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 32

1r. D’acord amb l’article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del
Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.
2nr. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 486/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

amb 6 metres i la parada núm. 208 apareix amb 8 metres.
2. Vist que des del departament d’economia s’ha utilitzat el padró aprovat en data 14 de juliol de
2017 que era d’aplicació quan es poses al cobrament la taxa corresponent al mes de juliol de
2017 i que és el padró on apareix l'error de metres autoritzats de les parades núm. 202 i 208.

Primer. Esmenar l’error material de l’acord de la Junta de Govern de data 14 de juliol de 2017 del
padró de les autoritzacions administratives per a l’any 2017 quant al número de metres que
apareixen al padró de les parades núm. 202 i 208 que figuren a nom dels senyors Antonio
Quirante Garcia i Roberto Castillo Ureña, respectivament, tal i com es detalla a continuació:
Núm. parada
Nom i cognoms

Període

Metres
erronis

Metres
reals

202

Antonio Quirante García

Gener
2017

6

8

208

Roberto Castillo Ureña

Gener 2017

8

6

Segon.- Aprovar l’emissió dels rebuts adients a raó de les correccions dels errors materials de les
parades núm. 202 a nom del Sr. Antonio Quitante García amb una autorització de 8 metres
d’espai de venda i de la parada núm. 208 a nom del senyor Roberto Castillo Urena amb una
autorització de 6 metres d’espai de venda i a efectes de l’1 de gener de 2017 tots dos titulars.
Tercer. Notificar el present acord als interessats, a l’Àrea d’Economia d’aquest Ajuntament per a
l'aprovació i/o l’anul·lació de les possibles liquidacions emeses i les noves rectificades i a l’ORGT
de la Diputació de Barcelona.

Baixa cambra comú de fruites i verdures núm. 8 del Mercat Municipal (exp. 3098/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3098/2017, relatiu a la baixa de la cambra comú de fruites i verdures del
Mercat Municipal núm. 8.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
10041/2017, el senyor Antonio Palma Cabezas, com concessionari de les parades del Mercat
municipal núm. 11-12-16 i 17 destinades a l’activitat de Fruites i Verdures, ha sol·licitat la baixa
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. 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.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3 En relació als fets abans esmentats, es detecta error material pel que fa al número de metres
que s’han posat al cobrament de les parades núm. 202 i 208.

de la cambra de fruites núm. 8 de 6’54 m3 de superfície i amb data del 30 de novembre de
2017.

Primer. Donar de baixa de la cambra de fruites i verdures núm. 8 en el padró, amb una
superfície 6’54 m3 i que consta a nom del senyor Antonio Pal ma Cabezas i amb efectes del 30
de novembre de 2017.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del mercat i a
l’ORGT.

Rescisió titularitat concessió administrativa parades 42-43-44 del Mercat Municipal (exp.
2966/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2966/2017, relatiu a la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43-44 i cessió a l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
10023/2017, la senyora Fluvia Mariela Gaona Valdez, com titular de les concessions
administratives de les parades del Mercat municipal núm. 42-43-44 destinades a l’activitat de
“Sabateria”, manifesta la seva voluntat de renunciar a les esmentades concessions amb
efectes del 30 de novembre de 2017.
2. En data 24 de novembre de 2017 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament respecte a les deutes i obligacions pendents que té la concessionària amb
aquest Ajuntament.
3. En data 30 de novembre de 2017 la senyora F. Mariela Gaona fa entrega de les claus a
aquest departament signat el corresponent document el qual s’adjunta a l’expedient.
4. En data 1 de desembre de 2017 s’emet informe per part del responsable del Mercat en el
que s’adjunten fotografies per comprovar l’estat de la concessió, la qual es deixa amb diversos
mobles a l’interior.
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Per tot això, s'acorda:
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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, al senyor Antonio Palma Cabezas se li va assignar la càmera de
fruites i verdures núm. 8 i amb una superfície de 6’54m3.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 468/2015 de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 24 de novembre de 2017 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en
data 23 de novembre de 2017 s’emet informe de que no existeixen deutes per part del
departament d’intervenció.

5. En data 4 de desembre de 2017 s’emet informe per part del servei de Promoció Econòmica i
Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Segons el que estableix el “Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallès, de maig de
2005, al seu article núm. 21.

Primer. Donar-se per assabentat i acceptar la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 42-43-44, sol·licitada per la senyora
Fluvia Mariela Gaona Valdez, passant la titularitat de les parades a l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Segon. Informar a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona de la
recuperació de la concessió administrativa de les parades del mercat núm. 42-43-44 que
figuren a nom de la senyora Fluvia Mariela Gaona Valdez amb data 30 de novembre de 2017 i
sol·licitar-los la paralització del tràmit d'embargament de drets respecte a aquesta concessió
administrativa segons notificació rebuda en data 25 d'octubre de 2017 (Ref. Exp. T/16099795)
en aquest Ajuntament per incompliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
Tercer. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, al responsable del Mercat i a
l’ORGT.

Aprovació del contracte menor, memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per
les obres d'instal·lació màquina climatitzadora al Mercat Municipal (exp. 2603/2017)

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2603/2017, relatiu a l’obra d’instal·lació d’una nova màquina de Climatització
tipus Roof-Top a la coberta del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. En data del 07 de Novembre del 2017 han estat informats favorablement la memòria
valorada i l’estudi bàsic de salut i seguretat de l’obra corresponent a la substitució de la
màquina de Climatització tipus Roof-Top ubicada a la coberta del Mercat Municipal. Es tracta
d’una obra menor de conservació i manteniment, que no afecta l’estabilitat, seguretat i
estanquitat de l’edifici o instal·lacions, d’acord amb els articles 12.5, 34 i 35 del Decret
179/1995, de 13 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
2. Aquesta obra és necessària per la necessitat d'eliminar aquelles màquines que funcionen
amb gasos HCFC (R-22 al nostre cas), per a l’adaptació a les prescripcions mediambientals de
l’article 5 del capítol II del Reglament del Parlament Europeu i del Consell 2037/2000, de 29 de
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Favorable

Juny, sobre substàncies que esgoten la capa d’ozó.

Primer. Aprovar la memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra d’i nstal·lació
d’una nova màquina climatitzadora tipus Roof-Top a la coberta del mercat municipal, realitzada
per l’enginyer municipal, amb un pressupost base de 42.500 euros sense IVA.
Segon. Aprovar el contracte menor per a l’execució d’aquesta obra, amb subjecció a la
memòria valorada i l’estudi bàsic de seguretat i salut amb l’empresa LLONCH-CLIMA, S.L.,
amb el següent règim i condicions bàsiques:
a) Objecte: La instal·lació d’una nova màquina climatitzadora tipus Roof-Top a la
coberta del mercat municipal, amb codi CPV 42512000-8 Instal·lacions d’aire
condicionat.
b) Vigència: 2 mesos, des del compliment per l’empresa contractista de les obligacions
de riscos i prevencions previstes a l’apartat e) i la Memòria valorada i estudi bàsic de
seguretat i salut de l’obra.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 35.572,50 € i 7.470,23 €.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptats des de la data de presentació de la factura,
mitjançant un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures
s’hauran de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb
les característiques i condicions reglamentàries que s'informen a la seu electrònica

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa expressada i 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
229/2016, de 23 de març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Igualment s’acredita pel servei gestor la necessitat i idoneïtat d'iniciar l’expedient de
contractació d’aquesta obra per atendre les finalitats públiques expressades i la seva execució
recau dins l’objecte de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, concretament per
a les meses de concertació dins del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019», d’acord amb
l’anunci de la Diputació de Barcelona publicat al BOPB en data del 22 de Desembre del 2015,
sol·licitada per l’Ajuntament en data del 13 d’Abril del 2016, i acceptada segons Decret
d’Alcaldia en data del 05 d’Octubre del 2017.

municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

g) Responsable del contracte: Antonio Núñez Rodríguez, enginyer municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per un
import de 43.042,73 €, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 1604.4312.61900, Mercat municipal
– Obres de millora, del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa LLONCH-CLIMA, S.L. i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Modificació i canvi de destinació parada núm. 136 Mercat Municipal (exp. 3216/2017)

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò
no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: La realització de la obra d’acord
amb les prescripcions tècniques de la memòria valorada; la realització d’una avaluació
de riscos laborals per part de la empresa LLONCH-CLIMA, previ a l’inici dels treballs,
tal com s’indica als articles 19, 23 i 29 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, així com l’article 4 del Reial Decret 39/1997, de Reglament dels Serveis de
Prevenció.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3216/2017, relatiu a la modificació i canvi de destinació de la parada núm.
136 del Mercat Municipal a Badia del Vallès..
II. Relació de Fets
1. Vist que en data 21 de gener de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar acceptar la
renuncia de la concessió administrativa de la parada del Mercat Municipal núm. 136 i recuperar
la seva titularitat.
2. Vist que des de la data de renuncia l’espai de venda d’aquesta parada núm. 136 ha estat
sense cap activitat econòmica i no s’ha aprovat cap procés per treure a concurs les
concessions del Mercat que estan lliures.
3. Vist que des de l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Badia s’ha aprovat l’expedient núm.
3082/2017 de millores en el Mercat Municipal, com l’ execució d'un bany adaptat que s'ubicarà
en la zona actual de safareig, adequació de la parada 136 per funcionar com safareig per la
neteja de les eines i estris de les parades del mercat i supressió de barreres arquitectòniques
de l'accés des del pàrquing del mercat cap a la Plaça Major.
4. Vist que el reglament del RIMM no recull cap impediment per impulsar un canvi de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

destinació en una parada i l’article 20, expressa que la corporació conserva la facultat
d’iniciativa per canviar les condicions, modalitats i circumstàncies de la prestació o el
desenvolupament del servei a causa de noves o major exigències de l’interès públic com pot
ser el cas d’eliminar les barreres arquitectòniques i d’oferir un millor servei als concessionaris.

Segon. Notificar el present acord als concessionaris del mercat mitjançant la publicació al
taulell d’anuncis, al responsable del mercat i a l’àrea de Territori per que s’incorpori a
l’expedient núm. 3082/2017 d’obres de millora del Mercat, s’escau.

Traspàs concessions administratives parades mercat 155-156 (exp. 3194/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3194/2017, relatiu al traspàs de les concessions administratives de les
parades del mercat municipal núm. 155-156.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
10326/2017, la senyora Alexandra Leu, com concessionària de les parades del Mercat
municipal núm. 155-156, destinades a l’activitat de “Fruites i Verdures”, ha sol·licitat el traspàs
de les esmentades concessions administratives a favor del senyor Cristian Augusto Mercado
Zorilla i per desenvolupar la mateixa activitat.
2. En data 5 de desembre de 2017 s’emet informe per part del responsable del Mercat.
3. En data 5 de desembre de 2017 s’emet informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament en el qual apareixen deutes amb aquest Ajuntament. Les quals
s’abonen en el mateix dia incorporant-se a l’expedient el document acreditatiu del
pagament.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim
Interior del Mercat Municipal.
2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).
3r. Atenen als acords municipals de suport i dinamització dels comerç local: Ple municipal
de19/12/2012 i de Junta de Govern de 28/01/2013, així com, les ordenances reguladores dels
usos comercials de Badia del Vallès aprovades definitivament l’1/11/2011.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Modificar el canvi de destinació de la parada del Mercat Municipal núm. 136 per
adequar-la com a espai de safareig per a la neteja de les eines i estris de les parades del
mercat i per tant com a un espai comú per a tots els concessionaris.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. Vist l’informe per part de la tècnica del departament de Promoció econòmica i Comerç
respecte a la necessitat de renovar i modernitzar els espais i les instal·lacions del Mercat
Municipal.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.

4r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
2015-0468 de 25 de juny de 2015.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 155-156 del mercat municipal a favor del
senyor Cristian Augusto Mercado Zorilla i per desenvolupar la mateixa activitat de “ Fruites i
Verdures”.

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

Aprovació pròrroga Plec de Condicions particulars del procediment d'adjudicació directa
d'arrendament de locals comercials (exp. 970/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient

Expedient número 970/2017, relatiu a la pròrroga del Plec de condicions particulars que regiran
l’adjudicació directa de l’arrendament de locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del
Vallès.

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

1. En data 05 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient del procediment
d’adjudicació directa dels contractes d'arrendament dels locals comercials propietat de l’Ajuntament
de Badia del Vallès, qualificats com a béns patrimonials a l'Inventari de Béns municipal i lliures de
càrregues, que es relacionen al punt anterior i amb una vigència fins el 31 de desembre de 2017.
2. Vist que en aquests moments s’està valorant i estudiant les mesures de dinamització aprovades pel
Ple de la corporació en 2012, pel període del 2013-2015 i que es van prorrogar dues vegades fins el
31 de desembre de 2017 i en les quals no estan inclosa la pròrroga d'aquest procediment.
3. Vist que durant el temps de vigència d’aquest procediment d’adjudicació directa s’ha comprovat que
és un procediment àgil pel servei de promoció econòmica i comerç, doncs ens permet oferir un millor
servei a les persones interessades en adjudicar un local pel muntatge d’un negoci ja que es redueix el
temps de gestió i permet un major dinamisme entre l’administració i els usuaris.
4. Atès que a l'apartat 3r, de la clàusula 1a del PCAETP, es preveu la possibilitat d'incorporar a
l'objecte del plec i al procediment nous locals comercials per causes de disponibilitat sobrevinguda
(extinció del contracte per transcurs del termini; per renúncia; per desnonament;...), que s'hauran de
justificar a l'expedient. Aquesta clàusula 1.3, disposa també els requisits materials, de procediment i
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II. Relació de Fets

de publicitat necessaris per a la vàlida inclusió.
5. Vist l’informe tècnic emès per part del departament de promoció econòmica i comerç amb la
motivació per la pròrroga del Plec de condicions particulars que regiran l’adjudicació directa de
l’arrendament de locals comercials propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

2n. L'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya estableix una excepció al principi de màxima rendibilitat de la gestió del béns
patrimonials, d'acord amb la pràctica civil i mercantil, quan disposa que "els ens locals poden valorar
motivacions de prestacions de serveis socials, promoció i reinserció social, activitats culturals i
esportives, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure i altres anàlogues, que
facin prevaldre una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica."

3r. Ambdós aspectes s'acrediten i justifiquen a l'expedient, en relació també a les mesures municipals
de foment de la dinamització i de bases i criteris reguladors per impulsar el comerç durant la situació
de recessió econòmica, aprovats pel Ple municipal de 12.12.2012, desenvolupat per acord de Junta
de Govern de 28.01.2013, i amb vigència ratificada durant l'any 2017, per acord de Junta de Govern
de 09.12.2016.

4t. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) 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; l'article 5 de la Llei 7/1985,
de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la disposició addicional segona del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
229/2016, de 23 de març.

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
preveu la possibilitat d'adjudicació directa del béns patrimonials municipals, entre d'altres causes
legals, per l'acreditada limitació de la demanda.

Primer. Aprovar la pròrroga del PCAETP amb vigència fins el 31 de desembre de 2018 que regulen el
procediment d’adjudicació directa dels contractes d'arrendament dels locals comercials propietat de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificats com a béns patrimonials a l'Inventari de Béns municipal i
lliures de càrregues i que a continuació es relacionen:
Núm.
Adreça

Referència
cadastral

Superfície m2
local

Cat.
Altres

Renda
mensual,
sense IVA

21

Carrer de
Porto,19

5860904DF2956S0002OO

52

3a

200,20€

23

Av. Cantàbric,41 6358001DF2965N0003TS

52

2a

228,80€

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:

52

4a

171,60€

35

Av. Cantàbric,21 6358013DF2965N0002HA

52

24

2a

276,80€

90

C. La Manxa,5

6456001DF2965N0002OA

52

24

4a

219,60€

92

Av.
Mediterrània,20

6156816DF2965N0003DS

52

24

3a

248,20€

99

Av.
Mediterrània,21

63545501DF2965S0001EK

52

3a

200,20€

108

Av.
Mediterrània,3

6354510DF2965S0004FZ

52

3a

200,20€

112

Av. Eivissa,6

6454504DF2965S0001XK

52

3a

200,20€

134

Av. Costa Blava,6 6756004DF2965N0004FD

52

4a

171,60€

136

Av. Costa
Blava,8

52

4a

171,60€

6756006DF2965N0004OD

Segon. Convocar la licitació i publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona d’aquesta pròrroga del Plec de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars que regiran el procediment i donant-li una vigència de fins al 31 de desembre de
2018. Simultàniament els interessats podran presentar les seves proposicions en la forma i termini
previstos al Plec de condicions.

Subsanació errades materials a l'acord d'adjudicació dels lots 3 i 4 de contractes
d'assegurances (exp. 1656/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1656/2017, relatiu al contracte de serveis de diverses assegurances.
II. Relació de Fets
1. En sessió órdinaria de la Junta de Govern Local celebrada el 1 de desembre de 2017, s’adopta
l’acord per a l’adjudicació i posterior formalització dels contractes d’assegurances següents:
a) Per al LOT 3. Assegurança d’accidents usuaris poliesportiu, a l’empresa MGS SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.

Ajuntament de Badia del Vallès
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C. Oviedo,1

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

24

b) Per al LOT 4. Assegurança d’assistència sanitària del personal, a l’empresa ASEFA, S.A.
2. Que s’han detectat dues errades materials a l’apartat de fonaments de dret de la part expositiva, i a
l’acord primer de la part dispositiva pel que fa a la durada del contracte.

1. Apartat 1r de Fonaments de dret:
D’acord amb allò previst a les clàusules 1a punt 3, 2a, 8a, 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 20,
151, 154, 156, 157 i 161 de la disposició addicional segona i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
2. A l’acord primer de la part dispositiva:
Tots dos contractes pel termini de dos anys, sense possibilitat de pròrroga, a comptar des de les
00:00 hores del 01/01/2018 fins a les 23:29 hores del 31/12/2019.
Segon: Notificar l’acord a les empreses adjudicatàries i a AFIS corredoria d’assegurances.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer.- Rectificar l’acord de Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2017, pel que fa a les
errades detectades a l’apartat de fonaments de dret de la part expositiva, i a l’acord primer de la part
dispositiva pel que fa a la durada del contracte, que quedarà de la forma següent:
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
2n. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
712/2015, de 28 d'octubre.

Devolució ingressos indeguts taxa parada 176 mercat no sedentari per baixa voluntària
(exp. 2697/2016
Favorable
I. Identificació de l’expedient

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.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Reconèixer a la senyora Vicenta Muñoz Patiño el dret a la devolució d’ingressos
indeguts pel concepte de Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal, segons
es detalla a continuació; i prèvia aportació del compte bancari de la seva titularitat on efectuar la
devolució:

Càrrec

Valor

01497416

0000000061

Objecte
Tributari
176

Exercici

Import a retornar

2016

55,64 €

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

Aprovació targetes moneder Octubre 2017 (exp. 3171/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3171/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes d’Octubre.
II. Relació de Fets
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III. Fonaments de dret
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II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local, en data 16 de desembre de 2016, es va declarar extingida
l’autorització administrativa corresponent a la parada núm. 176 del mercat ambulant, amb
efectes de 30 de novembre de 2016.
2. Vist que l’ajuntament va aprovar la liquidació corresponent al mes de desembre de 2016
sense aplicar la baixa esmentada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 2697/2016, relatiu a la baixa voluntària de la parada núm. 150 del mercat
ambulant.

Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

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, fase ADO, per un import total
de 18.472,46 €, segons es detalla a la relació 106/2017.

Aprovació addenda Conveni col·laboració regulador del personal destinat a l'EAIA (exp.
3165/2017)
Favorable

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i
següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.
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III. Fonaments de dret

II. Relació de Fets
El 12 de març de 1998 es va signar un conveni de col·laboració regulador del finançament de
l’EAIA del Vallès Occidental, entre el Consell Comarcal i els 21 ajuntaments de la comarca que
utilitzen l’esmentat servei i que en la seva clàusula novena preveu que es poden establir
pròrrogues per períodes anyals successius, mitjançant documents annexos on es determinarà
la participació municipal en el finançament del servei.
En data 12 de setembre de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental van signar el Contracte – Programa 2016-2019, per a
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
La fitxa 19.1 de l’esmentat contracte programa, referent al Servei d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència – EAIA estableix l’import per la contractació i finançament del personal
d’aquests equips.
Els municipis beneficiaris de la prestació de l’EAIA han de participar en el finançament de les

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

Codi Validació: 4AXRNYAECR4ERKDZAAC3LKX69 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 32

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3165/2017, relatiu a ADDENDA CONVENI EAIA 2017.

despeses generades tant per les contractacions, com pel funcionament de les tasques
desenvolupades pel personal de l’esmentat equip, atenent a la població de 0-18 anys de cada
municipi.

III. Fonaments de dret.
Atès que La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu que la Generalitat ha
d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens
locals a fi de garantir la coresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels
serveis i de llurs professionals.
S'acorda:
Primer. Subscriure l’addenda al Conveni de col·laboració regulador del finançament de la
contractació del personal destinat a l’EAIA del Vallès Occidental, subscrit entre el Consell
Comarcal i els ajuntaments de la comarca (excepte Sabadell i Terrassa) l’any 1998.
Segon. Aprovar l’ ADO que s’adjunta i forma part d’aquest acord per un import de 4.806,39 €
(quatre mil vuit-cents sis amb trenta-nou euros), corresponent a l’any 2017, amb càrrec a la
partida 08 03 2317 46501 del pressupost actual.

Tercer. Notificar el present acord a les parts interessades.

Contracte menor serveis per l'ajardinament de la font de la Plaça Major (exp. 3199/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3199/2017, relatiu al contracte menor de serveis per a l’enjardinament de la
zona de l'antiga font de la Plaça Major.
II. Relació de Fets
1. Vist que la font pública ubicada a la Plaça Major ha sofert nombrosos actes vandàlics en els
darrers anys, motiu pel qual s’ha hagut d’intervenir en reparacions i reposicions d’elements
malmesos contínuament per tal de garantir un funcionament correcte i evitar un risc en la
integritat física i la seguretat dels ciutadans.
2. Per informe del servei gestor de Territori, de data 11 de desembre de 2017, s’acredita la
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Vist l’informe de la coordinadora de Benestar Social
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Davant la importància de la tasca que realitza l’EAIA i que la implicació econòmica és
considera necessària mentre no hi hagi altra font de finançament, es valora adequat subscriure
l’addenda al Conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal
destinat a l’EAIA del Vallès Occidental.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En el cas de Badia del Vallès i segons l’IDESCAT, la població és de 2.654 menors d’edat (del
total de 13.482 habitants) motiu pel qual correspon una aportació del 2,46 % del total i l’import
que s’estableix de participació econòmica és de 4.806,39 € (Quatre mil vuit-cents sis amb
trenta-nou euros).

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per a l’enjardinament de la zona de l'antiga font
de la Plaça Major, amb VIVERS VENTURA S L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: contracte menor de serveis d'enjardinament de la zona de l'antiga font de la
Plaça Major, codi CPV 77310000-6.
b) Vigència: La data d'inici de la prestació del servei serà des del dia d'aprovació de l'acord i
la durada estimada serà d'una setmana.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 6.604,00 euros i 1.386,84 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins
dels terminis legals previstos comptats des de la data de presentació de la factura,
mitjançant un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. 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) Les obligacions de l'empresa adjudicatària, VIVERS VENTURA S L seran les següents:
1. La zona d'actuació serà la que s'especifica tant al plànol de situació com al plànol de
planta i alçat acotat, els quals s'adjunten a aquest document.
2. Donarà compliment a les Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme (NTJP) del
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles per cadascun dels treballs a executar.
3. L'enjardinament consistirà en el subministre i la plantació de diverses plantes segons
informe tècnic.
4. Preveurà i evitarà, en la realització del servei, els riscos laborals i ambientals que se'n
puguin derivar.
5. Disposarà d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles
riscs que assumeix davant l'Ajuntament o tercers.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no
previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i normativa
de desenvolupament.
g) Responsable del contracte: Vanesa Chavero Bellido, Tècnica Medi Ambient.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
import de 7.990,84, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 1204.1711.22799, Jardins i zones
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
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 229/2016, de 23 de
març.
2n. El responsable del contracte al que correspondrà la supervisió de l’execució, d’acord amb
allò previst a l’article 52 del TRLCSP serà la tècnica de medi ambient.
3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d'alcaldia núm.
468/2015 de data 25 de juny de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a modificar l’ús
de l’espai de font a zona enjardinada a la Plaça Major, amb la finalitat de millorar la imatge
d'aquesta, vetllar per la integritat i la seguretat de la ciutadania, procurar un estalvi eficient i
reduir despeses de manteniment i reparacions i alhora a contribuir a fer una ciutat més verda.

verdes - Treb. altres empreses, del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a VIVERS VENTURA S L i donar compte als serveis
econòmics municipals.

Devolució taxa parada mercat no sedentari núm. 6 (exp. 3252/2017)

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.
2n. De conformitat a amb el que disposa l’article 14.5. de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en els casos de cessament en
la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament especial, la quota es prorratejarà
per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent
als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.
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. Estimar la sol·licitud presentada per la Sra. Francisca Fernández Moreno, en relació a
la Taxa per ocupació de la via pública i Taxa escombraries parades mercat ambulant, exercici
2009, parada número 6, en el següent sentit:
a.- Aprovar la baixa amb devolució de la liquidació amb càrrec-valor número 651800-6,
corresponent a la Taxa d'escombraries parades mercat ambulant, exercici 2009, a nom de
Manuela Fernandez Moreno, cobrada indegudament per un import principal de 120,96 euros,
24,19 euros en concepte de recàrrec, 28,70 euros en concepte d'interessos, 1,20 euros en
concepte de costes, sent un total de 175,05 euros, més els interessos de demora
corresponents.
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II. Relació de Fets
1. Per resolució, de data 25 de febrer de 2009 del regidor de l’Àrea d’Urbanisme, es va donar
de baixa del padró del mercat ambulant a la Sra. Manuela Fernández Moreno, com a titular
de la parada núm. 6 de 6 m, amb efectes 1 de març de 2009 i d’alta a la Sra. Francisca
Fernández Moreno com a titular de la mateix parada.
2. En data 5 d’octubre de 2017, la Sra. Francisca Fernández Moreno va presentar instància
al registre de l’Ajuntament informant haver detectat un error als rebuts endarrerits i
demanant la seva esmena.
3. Consultada la base de dades de l’Organisme de Gestió Tributària, es verifica l’error de les
liquidacions corresponents a la Taxa per ocupació de la via pública i Taxa escombraries
parades mercat ambulant, exercici 2009 a nom de la Sra. Manuela Fernandez Moreno.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3252/2017, relatiu a la devolució de la taxa de la antiga parada del mercat
ambulant núm. 6
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Favorable

b.- Aprovar la baixa parcial amb devolució parcial de la liquidació amb càrrec-valor número
651173-6, corresponent a la Taxa per ocupació de la via pública, exercici 2009, a nom de
Manuela Fernandez Moreno, cobrada indegudament per un import principal 73,63 euros, més
la quantitat de 14,73 euros en concepte de recàrrec, 17,68 euros en concepte d'interessos,
0.37 euros en concepte de costes, sent un total a retornar de 106,41 euros.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3248/2017, relatiu a baixes del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
II. Relació de Fets
1. Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, Annex 1, algunes d’elles
difícilment estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s’ha
tramitat expedient de FALLIT.
2. Atès que per això és necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que disposen els articles 76 i 173.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
2n. De conformitat amb els que disposen els articles 61 a 63 del Reglament General de
Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
3r. De conformitat amb l’establert a l’article 175 del Reglament d’Organització i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
507/2011, de 22 de juny.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la baixa del padró de l’Impost de vehicles de Tracció Mecànica per a l’any
2017, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a l’Annex 1.
Segon. Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària.

Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'administració local per a
desempenyar activitats al sector públic (exp. 2675/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2675/2017, relatiu a Reconeixement de compatibilitat del personal al servei
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Baixa al padró Impost sobre vehicles de tracció mecànica (exp. 3248/2017)
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Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT.
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c- Aprovar la baixa de la quantitat pendent de pagament corresponent a la liquidació amb
càrrec-valor número 651173-6, per un import principal 659,99 euros, corresponent a la Taxa
per ocupació de la via pública, exercici 2009, a nom de Manuela Fernandez Moreno, així com
els recàrrecs i interessos que es puguin haver generat.

de l’Administració Local per a desenvolupar activitats privades per compte pròpia i aliena.

4. Una vegada analitzat l’expedient personal de la sol·licitant i, amb la valoració de la seva
relació laboral amb l’ajuntament.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
2n. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 50.9).
3r. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
4rt. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals (art. 321 a 344).
5è. Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat.
6è. Els articles 16, 95.2.n) i disposició final tercera del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
7è. Acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament vigent.
8è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia núm.
229/16, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la senyora Montserrat Serrano Oñate la compatibilitat de l’activitat privada
per compte propi o aliena com a Advocada, amb una dedicació de tardes, fora de la jornada de
treball assignada en aquest ajuntament, que desenvolupa com a funcionària interina de la
plantilla, categoria TAG, adscrita al lloc de treball Tècnica d’Administració General amb codi
200201, grup A, subgrup A1, CD22 i CE28, amb una tipologia de jornada de matins.
Segon. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
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3. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades,
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
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2. Vista la resolució d’alcaldia amb número 2017/0095 de data 08/02/2017 on se li assignen les
funcions detallades al punt quart de la part resolutiva, en una jornada de treball de 37,30 hores
setmanals i en torn de matins.
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II. Relació de Fets
1. Vista la instància presentada per la senyora Montserrat Serrano Oñate de data 05/12/2017 i
núm. 2017-E-RC-10392, funcionària interina de la plantilla d’aquest ajuntament, categoria TAG,
adscrita al lloc de treball Tècnica d’administració general amb codi 200201, grup A, subgrup
A1, CD22 i CE28, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona
activitat privada, per compte pròpia o aliena, com a Advocada.

 si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,
 si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del càrrec,
 si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral, tret dels
dies de decans personals o vacances.

Adhesió pròrroga acord contractació persones en situació d’atur dins del programa
Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. (exp. 3251/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3251/2017, relatiu a l’adhesió a la pròrroga de l’acord relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
II. Relació de Fets
1. En data 7 de setembre de 2016 es va signar l’Acord relatiu a la contractació de persones en
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel qual s’estableix la
retribució de les persones en atur que participen en les accions d’experiència laboral i formació
del Programa Treball i Formació, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya,
amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant
la garantia de suficiència retributiva, signat conjuntament per la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, Unió General de Treballadores de Catalunya i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El dia 25 de maig de 2017 els mateixos
acorden la pròrroga de l’acord per la convocatòria 2017.
2. En data de 3 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar i presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sol·licitud per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa Treball i Formació pels imports següents:
·
Un total de 69.864,20 € per a la contractació i formació de 6 treballadors/es a la
Línia PANP-6: 50.403,50 €, Línia PANP-12: 19.460,70 €. Treball i Formació adreçat a
persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació,
preferentment majors de 45 anys.
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Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat, a la Junta de personal, al Comitè d’empresa, i
a les seccions sindicals
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Quart. Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.
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Tercer. La senyora Montserrat Serrano Oñate està obligada a posar en coneixement d’aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada, així com quant al règim de cotitzacions.

·
Un total de 75.565, 00 € per a la contractació i formació de 7 treballadors/es a la
Línia PRMI-6: 56.730,00 €, Línia PRMI-12: 18.835,00 € Treball i Formació adreçat a
persones en atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.
·
Un total de 19.460,70 € per a la contractació i formació de una treballadora a la
Línia DONA-12: Treball i Formació adreçat a dones en situació d’atur.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb 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.
2n. D’acord amb la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre de la convocatòria per a l’any
2017 per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Família per
a la realització del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 361658).
3r. D’acord amb la Resolució que ha rebut l'Ajuntament, amb data de 27 de novembre de 2017,
amb Núm. d’expedient del Departament de Treball, Afers Socials i Família: SOC009/17/00022,
on s’atorga una subvenció total de 164.899,90€.
4t. Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya del dia 7 de setembre de 2016 i la seva pròrroga del dia 25 de
maig de 2017
5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23
de març.

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

4. Segons es recull en el punt sisè de l’Acord del 7 de setembre de 2016 i al punt sisè de la
Pròrroga del 25 de maig de 2017 del mateix acord, les entitats locals de Catalunya i les seves
entitats dependents o vinculades podran al present Acord mitjançant el corresponent acord de
l’òrgan competent.
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3. En data 27 de novembre de 2017 l’Ajuntament va rebre la resolució d’atorgament de la
subvenció sol·licitada per un total de 164.889,90€ pel desenvolupament del programa Treball i
Formació 2017.

Primer. L’Adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord relatiu a la contractació de
persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel qual
s’estableix la retribució de les persones en atur que participen en les accions d’experiència
laboral i formació del Programa Treball i Formació, que siguin contractades per les entitats
locals de Catalunya, signat conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió
General de Treballadores de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, en data 7 de setembre de 2016, prorrogat pels mateixos signants
el dia 25 de maig de 2017.
Segon. Notificar la present resolució al Servei d’Ocupació de Catalunya.
TEMES D'URGÈNCIA
Acabats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents
acords:
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Per tot això, s'acorda:

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació de documents comptables (exp. 3268/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient

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
18.731,07€, segons es detalla a la relació núm. 46/2017, adjunta.
Segon. Aprovar l’anul·lació de l’autorització de despeses , fase AD i D, per un import total de
-28.062,78€, segons es detalla a la relació núm 47/2017, adjunta.
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 140.565,70€, segons es detalla a la relació núm. 110/2017,
adjunta.
Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O
i ADO, per un import total de 11.705,64€, segons es detalla a la relació núm. 111/2017, adjunta.
(Sorea, S.A.U.)

TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor docència de processos ofimàtics diversos
mòduls formatius (exp. 2767/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2767/2017, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,
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III. Fonaments de dret
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II. Relació de Fets
En data 15 de desembre 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.
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Expedient número 3268/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics
específics dels processos ofimàtics del CP d’Activitats administratives en la relació amb el
client.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
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 229/2016, de 23 de
març.
2n. D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria del SOC Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP) 2017 (Ordre TSF/288/2016, de 24 de octubre), la Resolució
TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a l’any 2017 i la regulació
dels certificats de professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client (RD
107/2008 d’1 de febrer).
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics específics
dels mòduls formatius:
MF0978_2: Gestió d’arxius
MF0973_1: Enregistrament de dades i
MF0233_2: Ofimàtica
del certificat professional d’Activitats administratives en la relació amb el client, que suposa un
total de 340 hores de docència més 20 hores de preparació i avaluació. Tenint en compte la
valoració realitzada a l’Informe de procés de selecció de personal docent es considera com a
Contractista : Hilario Garay García
Preu del contracte : 14.400,00 euros.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a)Objecte: Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels mòduls d’ofimàtica del certificat
professional d’Activitats administratives en la relació amb el client, codi CPV 80500000-9
Serveis de formació.
b) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu hora màxim és de 40€ i l'import del contracte
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3. La finalitat de la contractació és formar a les persones participants per a que obtinguin el
certificat de professionalitat en qüestió i millorin les seves possibilitats d'accés a un lloc de
treball.
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2. Per informe del servei gestor d'Inserció laboral i Ocupació de data 23 d’octubre de 2017,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de la contractació menor dels
serveis d’un professional expert per a la planificació, programació i desenvolupament
d’activitats teòriques i pràctiques vinculades als processos ofimàtics del CP d’Activitats
administratives en la relació amb el client.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2017 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya de la convocatòria de subvencions FOAP 2017, d'acord amb la
Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del
Vallès, la quantitat de 175.747,50 euros, per la realització de la totalitat de les accions
formatives sol·licitades.

Tercer. Adquirir el compromís de generació al pressupost de despeses de 2017, del crèdit
procedent de la subvenció atorgada pel SOC, i de tramitació dels documents comptables
d’autorització i disposició de crèdit (AD) corresponents. Aprovar els documents comptables
annexos d’autorització i disposició de crèdit (AD), pels objectes i imports assenyalats, amb
càrrec a la partida 2017 1303 2411 22706, del pressupost.
Quart. Notificar el present acord a l’interessat i donar compte als serveis econòmics municipals.

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

e) Obligacions del contractista i règim jurídic: Les derivades de la Resolució (Ordre
TSF/288/2016, de 24 de octubre), la regulació dels certificats de professionalitat d’Activitats
administratives en la relació amb el client (RD 107/2008 d’1 de febrer), el compliment de les
guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de professionalitat del SOC i conforme amb els
estàndards de qualitat que determini el servei gestor.
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.
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variarà dependent de la durada dels mòduls formatius a impartir per el/la docent i que consta
en la relació dels contractes. Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1. 9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de
l'IVA
c) Vigència: El contracte es desenvoluparà dins del termini del 21 de desembre de 2017 al 30
de juliol de 2018, segons l’objecte i planificació establertes.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2773/2017, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades a l’aprenentatge de la
llengua anglesa en els CPs d’Activitats administratives en la relació amb el client i d’Activitats
de Venda.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2017 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya de la convocatòria de subvencions FOAP 2017, d'acord amb la
Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del
Vallès, la quantitat de 175.747,50 euros, per la realització de la totalitat de les accions
formatives sol·licitades.
2. Per informe del servei gestor d'Inserció laboral i Ocupació de data 25 d’octubre de 2017,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de la contractació menor dels
serveis d’un professional expert per a la planificació, programació i desenvolupament
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TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor docència de llengua anglesa en els CPs
d'activitats admves en les relacions amb el client i d'activitats de Venda (exp. 2773/2017)

d’activitats teòriques i pràctiques vinculades a l’aprenentatge de la llengua anglesa en els CPs
d’Activitats administratives en la relació amb el client i d’Activitats de Venda.
3. La finalitat de la contractació és formar a les persones participants per a que obtinguin els
certificats de professionalitat en qüestió i millorin les seves possibilitats d'accés a un lloc de
treball.

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòriques vinculades a l’aprenentatge de la llengua anglesa
en els CPs: ADGG0208 d’Activitats administratives en la relació amb el client i COMV0108
d’Activitats de Venda, que suposa un total de 180 hores de docència més 12 hores de
preparació i avaluació. Tenint en compte la valoració realitzada a l’Informe de procés de
selecció de personal docent es considera com a
Contractista : David Fuentes Meakes.
Preu del contracte : 7.680,00 euros
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a)Objecte: Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels mòduls de la llengua anglesa en
els CPs d’Activitats administratives en la relació amb el client i d’Activitats de Venda, codi CPV
80500000-9 Serveis de formació.
b) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu hora màxim és de 40€ i l'import del contracte
variarà dependent de la durada dels mòduls formatius a impartir per el/la docent i que consta
en la relació dels contractes. Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1. 9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de
l'IVA
c) Vigència: El contracte es desenvoluparà dins del termini del 21 de desembre de 2017 al 30
de juliol de 2018, segons l’objecte i planificació establertes.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions del contractista i règim jurídic: Les derivades de la Resolució (Ordre
TSF/288/2016, de 24 de octubre), la regulació dels certificats de professionalitat d’Activitats
administratives en la relació amb el client (RD 107/2008 d’1 de febrer) i d’Activitats de venda
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Per tot això, s'acorda:
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2n. D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria del SOC Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP) 2017 (Ordre TSF/288/2016, de 24 de octubre), la Resolució
TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a l’any 2017 i la regulació
dels certificats de professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client (RD
107/2008 d’1 de febrer) i d’Activitats de venda (RD 1377/2008, d’1 d’agost, modificat pel
RD1522/2011, de 31 d’octubre),.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
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 229/2016, de 23 de
març.

(RD 1377/2008, d’1 d’agost, modificat pel RD1522/2011, de 31 d’octubre), el compliment de les
guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de professionalitat del SOC i conforme amb els
estàndards de qualitat que determini el servei gestor.
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.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2562/2017, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics
específics dels mòduls formatius del certificat professional d'atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2017 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya de la convocatòria de subvencions FOAP 2017, d'acord amb la
Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del
Vallès, la quantitat de 175.747,50 euros, per la realització de la totalitat de les accions
formatives sol·licitades.
2. Per informe del servei gestor d'Inserció laboral i Ocupació de data 16 d’octubre de 2017,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de diverses contractacions
menors amb objecte diferenciat i finalitat compartida, consistent en la contractació dels serveis
d’experts professionals per a la planificació, programació i desenvolupament d’activitats
teòriques i pràctiques vinculades a un dels certificats de professionalitat atorgats, concretament
el d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials.
3. La finalitat de les contractacions és formar a les persones participants per a que obtinguin el
certificat de professionalitat en qüestió i millorin les seves possibilitats d'accés a un lloc de
treball.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
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 229/2016, de 23 de
març.
2n. D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria del SOC Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP) 2017 (Ordre TSF/288/2016, de 24 de octubre), la Resolució
TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a l’any 2017 i la regulació
dels certificats de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en
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TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor docència CP atenció domiciliària a persones
dependents en institucions socials (exp. 2562/2017)
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Quart. Notificar el present acord a l’interessat i donar compte als serveis econòmics municipals.
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Tercer. Adquirir el compromís de generació al pressupost de despeses de 2017, del crèdit
procedent de la subvenció atorgada pel SOC, i de tramitació dels documents comptables
d’autorització i disposició de crèdit (AD) corresponents. Aprovar els documents comptables
annexos d’autorització i disposició de crèdit (AD), pels objectes i imports assenyalats, amb
càrrec a la partida 2017 1303 2411 22706, del pressupost.

Institucions Socials (RD 1368/2007 i RD 1379/2008).
Per tot això, s'acorda:

3) Serveis programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF1018_2, “Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions”, (70 h. + 7 hores
preparació i avaluació)
Contractistes:
Pilar Moliner Milán 30 h + 3.5 hores preparació: 1.680,00 €
i Sandra Meléndez Asensio 30 h + 3.5 hores preparació: 1.680,00 €
Preu total del contracte : 3.360,00 €
4) Serveis programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, (130
hores de docència + 19 hores de preparació i/o avaluació ).
Contractista : Ariadna Santamaria Reguant
Preu màxim : 6.258,00 €
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a)Objecte: Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels mòduls formatius del certificat
professional d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, codi CPV
80500000-9 Serveis de formació.
b) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu hora màxim és de 42€ i l'import del contracte
variarà dependent de la durada dels mòduls formatius a impartir per el/la docent i que consta
en la relació dels contractes. Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1. 9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de
l'IVA
c) Vigència: Tots el contractes es desenvoluparan dins del termini del 21 de desembre de 2017
al 30 de juliol de 2018,segons l’objecte i planificació establertes.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
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2) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF1017_2 “Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions “,, (70 h. + 7
hores preparació i avaluació)
Contractista : Sandra Meléndez Asensio
Preu del contracte : 3.360,00 €
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1) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF1016_2 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional ( 100 hores
de docència + 15 hores de preparació i/o avaluació ).
Contractista : Elisenda Marin Redondo
Preu del contracte : 4.830,00 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar els contractes menors de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics específics
dels mòduls formatius del certificat professional d'Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, que a continuació es relacionen, tenint en compte la
valoració realitzada a l’Informe de procés de selecció de personal docent:

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

TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor docència mòduls de processos comercials i
atenció al client CP d'activitats administratives en la relació amb el client (exp.
2770/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2770/2017, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics
específics dels processos comercials i d'atenció al client del CP d’Activitats administratives en
la relació amb el client.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2017 ha estat publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), Resolució del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya de la convocatòria de subvencions FOAP 2017, d'acord amb la
Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, on s’atorga, al centre Ajuntament de Badia del
Vallès, la quantitat de 175.747,50 euros, per la realització de la totalitat de les accions
formatives sol·licitades.
2. Per informe del servei gestor d'Inserció laboral i Ocupació de data 23 d’octubre de 2017,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de dues contractacions menors
amb objecte diferenciat i finalitat compartida, consistent en la contractació dels serveis
d’experts professionals per a la planificació, programació i desenvolupament d’activitats
teòriques i pràctiques vinculades als processos comercials i d’atenció al client del CP
d’Activitats administratives en la relació amb el client.
3. La finalitat de les contractacions és formar a les persones participants per a que obtinguin el
certificat de professionalitat en qüestió i millorin les seves possibilitats d'accés a un lloc de
treball.
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Tercer. Adquirir el compromís de generació al pressupost de despeses de 2017, del crèdit
procedent de la subvenció atorgada pel SOC, i de tramitació dels documents comptables
d’autorització i disposició de crèdit (AD) corresponents. Aprovar els documents comptables
annexos d’autorització i disposició de crèdit (AD), pels objectes i imports assenyalats, amb
càrrec a la partida 2017 1303 2411 22706, del pressupost.
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e) Obligacions dels contractistes i règim jurídic: Els derivats de la Resolució (Ordre
TSF/288/2016, de 24 de octubre), la regulació dels certificats de professionalitat d'Atenció
Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (RD 1368/2007 i RD 1379/2008),
el compliment de les guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de professionalitat del SOC
i conforme amb els estàndards de qualitat que determini el servei gestor. 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Primer. Aprovar els contractes menors de serveis de programació, docència, avaluació i
desenvolupament de les activitats teòriques vinculades als coneixements tècnics específics
dels mòduls formatius del certificat professional d’Activitats administratives en la relació amb el
client., que a continuació es relacionen, tenint en compte la valoració realitzada a l’Informe de
procés de selecció de personal docent:
1) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF0975_2: Tècniques de recepció i comunicació ( 90 hores de docència + 6 hores de
preparació i/o avaluació ).
Contractista : Susanna Montero Salcedo
Preu del contracte : 3.840,00 euros.
2) Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques i pràctiques vinculades als coneixements tècnics específics del mòdul
MF0976_2: Operacions administratives comercials (160 h. + 12 hores preparació i
avaluació)
Contractista : Iván Alcoceba i López
Preu del contracte : 6.880,00 €

Número : 2017-0044 Data : 09/01/2018

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
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 229/2016, de 23 de
març.
2n. D’acord amb les bases reguladores de la convocatòria del SOC Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP) 2017 (Ordre TSF/288/2016, de 24 de octubre), la Resolució
TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a l’any 2017 i la regulació
del certificat de professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client (RD
107/2008 d’1 de febrer).

a) Objecte: Serveis de programació, docència, avaluació i desenvolupament de les activitats
teòriques vinculades als coneixements tècnics específics dels mòduls formatius del certificat
professional d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, codi CPV
80500000-9 Serveis de formació.
b) Preu del contracte i IVA aplicable: El preu hora màxim és de 40€ i l'import del contracte
variarà dependent de la durada dels mòduls formatius a impartir per el/la docent i que consta
en la relació dels contractes. Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1. 9è i 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de
l'IVA
c) Vigència: Tots el contractes es desenvoluparan dins del termini del 21 de desembre de 2017
al 30 de juliol de 2018,segons l’objecte i planificació establertes.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, de forma
mensual, prèvia recepció, conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent.
Les factures es podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i
amb les característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Quart. Notificar el present acord als interessats i donar compte als serveis econòmics
municipals.
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Tercer. Adquirir el compromís de generació al pressupost de despeses de 2017, del crèdit
procedent de la subvenció atorgada pel SOC, i de tramitació dels documents comptables
d’autorització i disposició de crèdit (AD) corresponents. Aprovar els documents comptables
annexos d’autorització i disposició de crèdit (AD), pels objectes i imports assenyalats, amb
càrrec a la partida 2017 1303 2411 22706, del pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e) Obligacions de les contractistes i règim jurídic: Els derivats de la Resolució (Ordre
TSF/288/2016, de 24 de octubre), la regulació del certificat de professionalitat d’Activitats
administratives en la relació amb el client (RD 107/2008 d’1 de febrer),
el compliment de les guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de professionalitat del SOC
i conforme amb els estàndards de qualitat que determini el servei gestor.
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.

