Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/35

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

26 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:55 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 19
d'octubre de 2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 05/11/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 05/11/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3033/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

D’acord amb la normativa:
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.

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 3033/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.
II. Relació de Fets

2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2018/33 import 912,39 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2018/143 import 40.836,94 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Relació núm. P/2018/229 import líquid 40.761,94 €
Relació núm. P/2018/230 factura domiciliada (BOP) import líquid 75,00 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2877/2018 relatiu a l’aprovació del model del conveni de pràctiques amb la
Universitat de Barcelona.
II. Relació de Fets
Vist que el 12 de maig de 2014 es va signar el conveni marc de cooperació educativa per ala
realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits.
Vist que l’objecte d’aquesta proposta de conveni de cooperació administrativa és la realització
de pràctiques amb entitats col·laboradores dels estudiants de la Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
III. Fonaments de dret
El Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre.

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació model conveni pràctiques UAB (Facultat de Psicologia) (Expedient
2877/2018)

Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
als regidors.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar el model de conveni específic de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès, la Facultat de Psicologia de la UAB i els estudiants que faran
les pràctiques.
SEGON. Notificar als interessats, delegant la l’Alcaldia aquesta formalització.

Aprovació pagament devolució Aval bancari a l'empresa SALTER SPORT S.A.
(Expedient 2763/2018)
Favorable

Tipus de votació:
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La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la
UAB, el 10 de desembre de 2014.

Unanimitat/Assentiment
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2763/2018, Devolució Original del Aval (Num. 10000994010) Salter Sport
S.A. per finalització de contracte.

3r. La finalització d’aquest contracte correspon al mes de juliol del 2018.
4t.En relació a l’instància presentada per l’empresa Salter Sport S.A. a 20 de juliol de 2018,
amb número de registre 2018-E-RC-6822, es correcta la devolució del document original de
l’aval número 10000994010.
5è.Des del servei d’esport no es presenta cap al·legació o incidència per a la retenció de
l’esmentada documentació.
III. Fonaments de dret
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.

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

2n. A la clàusula quarta de la contractació abans esmentada, s’acorda l’import de 1.720,61€
pel compliment d’un aval en concepte de garantia, corresponent a l’annex número 3 del plec
de condicions administratives i prescripcions tècniques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1r. En data 14 de juliol de 2014 es signa la contractació del servei de rènting de maquinària
professional cardiovascular pel complex esportiu de Badia del Vallès a l’empresa Salter Sport
S.A

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. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de la devolució de l'aval pertanyent a
l’adjudicació del contracte del servei de rènting de maquinària professional cardiovascular pel
complex esportiu de Badia del Vallès a l’empresa Salter Sport S.A.

Canvi de titularitat activitat comercial local núm. 48 (Bar-Resaturant) (Expedient
2250/2018).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
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20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

Expedient número 2250/2018, relatiu al canvi de titularitat de l’activitat comercial del local núm.
48 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 34 (Bar-Restaurant).
II. Relació de Fets
1. En data del 18 de Juliol del 2018, es rep informe el departament de la Policia Local, a on
s’indica que s’ha realitzat una inspecció al Bar, per denúncia rebuda indicant que manca una
part del tub d’extracció de fums, amb les conseqüents molèsties de sorolls, i sobretot, de fums.

5. Un cop verificada la documentació, i segons l’informe realitzat per l’enginyer municipal en
data del 17 d’octubre de 2018, s’informa FAVORABLAMENT respecte del Canvi de titularitat
llicència d'activitat local 48,ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 34, per a funcionar com a
BAR-RESTAURANT, i amb la denominació comercial EL RINCÓN DE LA TAPA a reserva de la
potestat de comprovació que té l’Ajuntament, segons s’indica a l’article 4 de la Llei 16/2015 de
Simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
6. A més, la present activitat és compatible amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent al
municipi de Badia del Vallès i a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
d’Ordenació Urbana. A més, atès l'art. 21.4 de la normativa del Text Refós de Modificació del
PGM relatiu al TM de Badia del Vallès, s'admet l'ús comercial a aquella zona, pel que es
considera l’activitat com a ADMISSIBLE.
III. Fonaments de dret
1. Atesa la resolució de l’alcaldia núm. 52/2018 de 23 de gener, la qual aprova la delegació a la
Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències i aprovació de les liquidacions
corresponents, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a
un altre òrgan.
S'ACORDA:
Primer. Donar compliment al canvi de titularitat de la llicència d’activitat (Bar-Restaurant) del
local comercial núm. 48 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 34 de Badia del Valles a favor del
senyor LIZONG LI .
Segon. Aprovar la liquidació segons la Ordenança Fiscal del 2018, vigent al moment de la
resolució favorable del canvi de titularitat de l’activitat, núm. 15, article 6 quota tributària,
apartat 3, Activitats incloses a la Llei 16/2015, i que es trobin afectades pel Decret 112/2010,
del 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sots apartat 1 Bars-Restaurants: 1.278,66 €.
D’acord amb l’article 6 de la mateixa ordenança, apartat 8, Registre Sanitari municipal
d’establiments minoristes d’alimentació, sots apartat 1, Tramitació inscripció al registre sanitari
municipal d’establiments minoristes d’alimentació: 116,25 €.
El final del mateix article 6, es contempla que en cas de canvi de titularitat, s’aplicarà un
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Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

4.- En data de l’11 d’Octubre del 2018, i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-8.779, el
senyor FÉLIX CABELLO GRANDE en representació de LIZONG LI, presenta la resta de
documentació.
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3. En data del 04 d’Octubre del 2018, i núm. de registre d’entrada 2018-E-RC-8.558, el senyor
LIZONG LI, lliura part de la documentació requerida i que s’adjunta a aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data del 24 de Juliol, i núm. de registre de sortida 2018-S-RC-2832, es va enviar un
escrit al titular desprès de comprovar que no havia sol·licitat el canvi de nom de l’activitat,
demanant-li la documentació per tal de poder resoldre l’expedient i concedint un termini de un
mes.

coeficient reductor del 50%.
Tercer. Requerir al senyor Lizong Li, la taxa corresponent per canvi de titularitat de l’activitat
per import de 697,46€ (sis-cents noranta-set euros amb quaranta-sis cèntims). La present
autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades en el termini
assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2674/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes
del mes de Juny de 2018.
II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació.
Vist el comunicat de multes de Juny 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.
III.Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la relació d’operacions comptables d’ingressos, i les operacions no
pressupostaries corresponents a la comptabilització del fitxer del comunicat de multes
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Juny de 2018, segons documents
annexos.
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
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Favorable
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Aprovació del compte gestió recaptatòria de multes del mes de juny de 2018 (Expedient
2674/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar el present acord a la part interessada, a L'ORGT i de la Diputació de Barcelona
i donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal perquè ordeni el cobrament de la taxa
corresponent.

de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme de Gestió Tributaria a l’aplicació pressupostaria 0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 1186,51 € corresponent al període de
Juny 2018 del comunicat de multes, i la seva formalització al concepte no pressupostari
30006.

Aprovació compte gestió recaptatòria de multes del mes de setembre de 2018
(Expedient 2677/2018)

Expedient número 2677/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes
del mes de Setembre de 2018.
II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació.
Vist el comunicat de multes de Setembre 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.
III.Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la relació d’operacions comptables d’ingressos, i les operacions no
pressupostaries corresponents a la comptabilització del fitxer del comunicat de multes
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Setembre de 2018, segons
documents annexos.
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme de Gestió Tributaria a l’aplicació pressupostaria 0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 248,61 € corresponent al període de
Setembre 2018 del comunicat de multes, i la seva formalització al concepte no pressupostari
30006.

Obres de substitució de la canonada a la confluència dels carrers Av. Tibidabo i av.
Costa Brava per part de SOREA (Expedient 1440/2018)
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I. Identificació de l’expedient

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 1440/2018, relatiu a la obra consistent en l’anul·lació del tram de canonada
que comunica l’Avinguda Cantàbric, Costa Brava i Costa Blava per la glorieta Alió, i el
muntatge d’un nou tram de canonada que connectarà l’Avinguda Cantàbric amb Costa Blava i
Costa Brava, a l’alçada del començament de l’Avinguda de la Costa Brava de Badia del Vallès.

3. Al conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i SOREA S.A. en data 19 de
desembre de 2012 per a l’extinció del deute acumulat a data 31/12/2008, l’Ajuntament de
Badia del Vallès va renunciar a favor de SOREA S.A. a la quantitat corresponent al fons
d’amortització acumulat a la data de signatura del conveni, deixant a “0 euros” aquesta
dotació.
4. Al conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i SOREA S.A. en data 19 de
desembre de 2012, es va acordar que SOREA S.A. inclouria una dotació invariable de 6.000
€/anuals, en concepte de "fons de reposició de les instal·lacions de l'Ajuntament" i, quan el
saldo acumulat d’aquest fons ascendeixi a 18.000 € SOREA S.A., dipositaria en la Tresoreria
municipal un aval bancari per aquesta quantia i, el avals serien retornats per l’Ajuntament a
SOREA S.A., a mesura que es vagin executant les obres de reposició i renovació del Servei
amb càrrec a aquest fons.
5. De conformitat amb la clàusula sisena del contracte, l’aplicació d’aquest Fons és per al
finançament de les inversions necessàries del servei.
6. De conformitat amb la clàusula setena del contracte el concessionari s’obliga a fer totes les
obres de reposició i renovació necessàries per al perfecte funcionament del servei, a càrrec
del fons d’amortització o, en cas que la quantia no sigui suficient , al seu càrrec.
7. En data 26 de maig de 2017 i registre d’entrada 4991, SOREA S.A. va presentar a
l’Ajuntament de Badia del Vallès una memòria valorada per l’execució de les obres per la nova
connexió de la xarxa de l’Avinguda Costa Brava i anul·lació de la derivació del carrer del
Tibidabo amb un pressupost .de 21.397,86 € més IVA, que es va aprovar per acord de Junta
de Govern local de 26 de juliol de 2018.
8. De conformitat amb l’informe d’intervenció de data 23 de juliol de 2018 , el fons de reposició
està dotat amb un aval bancari de 24.000 euros.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

2. De conformitat amb la clàusula tercera del Contracte, SOREA S.A. ha vingut dotant
anualment, amb càrrec a les despeses d’explotació del Servei, un fons d’amortització de l’actiu
immobilitzat afecte al servei sota la denominació de "Fons de reposició de les instal·lacions de
l'Ajuntament".
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1. SOREA S.A. és la concessionària del servei d’abastament d’aigua del municipi de Badia del
Vallès, en virtut del contracte de concessió signat en data 4 de setembre de 1990 i de la
addenda al contracte de concessió aprovada pel Ple el 19 de desembre de 2012.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació de Fets

Fonaments de dret
1. De conformitat amb allò previst a las clàusules tercera, sisena i setena del contracte de
concessió signat en data 4 de setembre de 1990 i de la addenda al contracte de concessió
aprovada pel Ple el 19 de desembre de 2012.
2. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
052/2018, de 23 de gener.
Per tot això,

Facturació cessió d'espais amb item formación y proyectos informáticos (Expedient
1990/2017)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1990/2017, relatiu al CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ÚS
D’ESPAIS AMB ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÀTICOS (ITEM FORMACIÓN).
II. Relació de Fets
1. En la Junta de Govern celebrada el 27 / de juliol / 2017 s’adoptà l’acord de l’aprovació del
conveni de col·laboració per a l'ús d'espais amb "Item formación y proyectos informáticos.,
amb la finalitat de poder impartir les tutories de formació dels Certificats de Professionalitat en
les instal·lacions del centre de formació ocupacional AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
per a cada una de les especialitats homologades segons model proporcionat pel “Servicio
público de empleo (SEPE)”.
2. En el present Conveni ambdues parts acorden una compensació econòmica de 20€/h per la
cessió de l’ús dels espais. Així com l’adició o sustracció dels impostos i retencions que estiguin
estipulats per la normativa vigent.
3. Durant l’any 2018, s’han vingut realitzat les següents sessions de tutoríes presencials en
l’especialitat de: SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persones Dependientes en Instituciones
Sociales
21/06/2018 MF1017 (5 hores)

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Segon. Notificar aquest acord a SOREA S.A. i donar trasllat als serveis econòmics municipals.
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Primer. Que s’executin per part de SOREA S.A. les obres de la renovació d’un tram de
canonada nou, comprès entre l’Avinguda Cantàbric i Costa Blava a l’alçada del pas de
vianants de l’Avinguda Costa Brava de Badia del Vallès, d’acord amb la memòria valorada,
estudi bàsic de seguretat i salut i la documentació adjunta, aprovada per Junta de govern local
de data 26 de juliol de 2018, amb càrrec al "Fons de reposició de les instal·lacions de
l'Ajuntament" previst en el conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i SOREA
S.A. en data 19 de desembre de 2012.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

22/06/2018 MF1017 (4 hores)
20/09/2018 MF1018 (4 hores)
21/09/2018 MF1018 (4 hores)
Resultant un total de: 17 hores x 20€ = 340€
III. Fonaments de dret

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’emissió de la factura por un import total de 340 €, en concepte de:
“Sesiones tutorias presenciales del curso SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales
Núm. de expediente: F160276AA
Núm. de acción: 2/ Grupo: 2
21/06/2018 MF1017 (5 horas)
22/06/2018 MF1017 (4 horas)
20/09/2018 MF1018 (4 horas)
21/09/2018 MF1018 (4 horas)
Total: 17 horas x 20€/hora = 340,00 €
a nom del Tercer: ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÀTICOS, S.L.
B61134870. Marqueses de Barberá, 43 (locales de 3 al 7) 08210 Barberà del Vallès.

CIF:

Tipus d’IVA i quantia estimada: Per la naturalesa administrativa d'aquests contractes menors
estan exempts d'IVA, segons l'article 20.1.10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Segon. Aprovar el reconeixement de Dret per import de 340 euros, en concepte de Altres
ingressos i amb càrrec a la partida 9999 39900 del pressupost vigent per a 2018.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar la factura a ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS
INFORMÀTICOS, S.L..
Quart. Com la factura s’ha de presentar com justificant de despessa d’una subvenció pública

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

3r. 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.
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2n. 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

1r. D’acord amb la regulació dels certificats de professionalitat de les especialitats
professionals: Activitats administratives en la relació amb el client (RD 107/2008 d'1 de febrer) i
amb la regulació del certificat de professionalitat i d’Activitats de venda (RD 1377/2008, d’1
d’agost, modificat pel RD 1522/2011, de 31 d’octubre) i Atenció Sociosanitària a persones
dependents en Institucions Socials (RD 1368/2007 i RD 1379/2008).

de l’Estat Espanyol, ens demanen que el redactat de la factura es faci en llengua castellana.

Aprovació ajuts d'urgència social novembre 2018 (Expedient 3090/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 937,60€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de novembre segons es detalla a la
relació adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 937,60€.

Aprovació d'adhesió al conveni "Recooperem" - CCVOC (Expedient 3064/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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
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II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3090/2018, relatiu als ajuts d’urgència social de Novembre.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3064/2018, relatiu a l’adhesió al projecte “Recooperem”- CCVOC
II. Relació de Fets

3. Atès que l’ Ajuntament de Badia del Vallès considera la importància de reduir el
malbaratament alimentari a partir de la col·laboració entre els àmbits de Serveis
Socials, Salut Pública, Medi Ambient i Educació.

4. Atès que els Centres d’ Educació Primària de Badia del Vallès han manifestat la
voluntat de col·laborar en el projecte, així com l’entitat de Voluntariat Social l’ Olivera i
l’empresa de càtering que serveix els dinars a les escoles.

5. Tenint en compte l’informe tècnic de la Responsable de l’ Oficina Tècnica de Serveis
Socials.

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

2. L’Ajuntament de Badia del Vallès té la voluntat de reforçar les accions envers el
benestar de la ciutadania i de posar atenció prioritària a les famílies en situació de
vulnerabilitat que tenen necessitat de suport per a la subsistència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per la Gestió de Residus del
Vallès Occidental van signar l’any 2014 un conveni de col·laboració per dur a terme el
projecte “Recooperem cuina per compartir” amb l’objectiu d’impulsar la creació de
canals d’aprofitament dels aliments als diferents municipis del Vallès Occidental per a
proveir d’aliments a aquelles persones amb necessitats especifiques i alhora reduir el
malbaratament alimentari.

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).

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.

Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració per dur a terme el projecte “Recooperem
cuina per compartir” signat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per la
Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

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

Contracte menor d'obres de millora de l'espai interblocs situat entre Cantàbric 9-17 i
Saragossa 6 (Expedient 2575/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 13, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, 232 i següents i
disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de
gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor d'obres de Obres de millora de l'espai interblocs situat
entre Cantàbric 9-17 i Saragossa 6, amb l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT SL
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Territori, de data 28 de setembre de 2018, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció al mal estat en
que es troba l’espai situat entre els blocs de l’av. Cantàbric 9-17 i el carrer Saragossa 6, i és
necessària la reparació i intervenció en les tanques que el delimiten, l’enjardinament, el
paviment i el parc per poder-ne gaudir amb seguretat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2575/2018, relatiu al contracte menor d’obres de millora de l'espai interblocs
situat entre Cantàbric 9-17 i Saragossa 6.

b) Termini d’execució i vigència. Data d’inici previst: 1 de novembre de 2018 i duració
de 3 mesos.
c) Preu del contracte.29.580,10 euros nets, i 6.211,82 euros d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, 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) Condicions especials d’execució.

 Les definides en la memòria valorada i documentació annexa aprovada per junta de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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a) Objecte. Obres de Obres de millora de l'espai interblocs situat entre Cantàbric 9-17 i
Saragossa 6, codi CPV 77311000-3

govern local de data 28 de setembre de 2018. En especial al plec de condicions
generals de l’edificació, facultatives i econòmiques.

 Compliment de les normatives sectorials en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
Llei 31/1995, de Seguretat i salut, RD 1627/1997, Promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques D 135/1995.

 Les especificades en la Declaració Responsable i proposta econòmica:
 Substitució de les 6 llumeneres existents per unes llumeneres LED tipus LED
60W Novatilu o similar

 Subministrament i instal·lació de 1 sensor d’humitat de terreny i 1 sensor de

g) Responsable del contracte i de la direcció facultativa. Daniel Serrano Serrat,
arquitecte municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per al
contracte menor d’obres de millora de l'espai interblocs situat entre Cantàbric 9-17 i Saragossa
6. per un valor de 29.580,10 euros nets, i 6.211,82 euros d’IVA, amb càrrec a l'aplicació 1404
1531 63900 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Contracte menor de subministrament i serveis associats d'enllumenat públic per a les
festes nadalenques (Expedient 3136/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3136/2018, relatiu al contracte menor de subministrament i serveis
associats d'enllumenat públic, en règim de lloguer, del guarniment dels principals carrers i
avingudes del municipi de Badia del Vallès per a les properes festes nadalenques.
II. Relació de Fets
Per informe del servei gestor de Promoció Cultural de l’àrea de Presidència, de data 23
d’octubre de 2018 s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de
contractació en atenció a la necessitat de guarnir els principals carrers i avingudes del municipi
amb motiu de la tradicional celebració del Nadal, Cap d’Any i festivitat dels Reis d’Orient i la
impossibilitat que aquestes feines siguin realitzades directament per la Brigada.

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
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f) Obligacions essencials i règim jurídic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

pluja

III. Fonaments de dret
D’acord amb les determinacions, prescripcions tècniques i normativa sectorial aplicable,
disposada a l’esmentat informe del servei gestor, entre d’altra, el Decret 190/2015, de 25
d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de Maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; la taula 14 del capítol 7 de la ITC-EA-02 del
RD 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’il·luminació exterior.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Contracte menor subministrament i serveis associats d'enllumenat públic,
en règim de lloguer, del guarniment dels principals carrers i avingudes del municipi de
Badia del Vallès per a les properes festes nadalenques, codis CPV 31520000-7 i CPV
45316000-5 i.
b) Termini d’execució i vigència. Del 30 de Novembre del 2018 al 8 de Gener del 2019.
c) Preu del contracte. 14.743,60 € euros nets, i 21% 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, en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. La factura s’haurà
de presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàriament s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. Les determinades a la normativa sectorial
especificada i altra d’aplicació; les contingues a l’informe esmentat de data .
23.10.2018; i les derivades de l’oferta i pressupost acceptats del contractista PITLED.
f) Obligacions essencials i règim jurídic. Per la naturalesa administrativa d’aquest
contracte menor, en tot allò no previst serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Victòria Henderson Eguiluz, responsable de la Oficina
Tècnica de l’Àrea de Presidència.

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Primer. Aprovar el contracte menor de subministrament i serveis associats d'enllumenat públic,
en règim de lloguer, del guarniment dels principals carrers i avingudes del municipi de Badia
del Vallès per a les properes festes nadalenques., amb l’empresa PITLED S.L. PROYECTOS
E INSTALACIONES TÉCNICAS LED.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
17.839,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0701.3301.22799 del pressupost general
vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3091/2018, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de
Novembre.
II. Relació de Fets
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 2018, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
III. Fonaments de dret
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.
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 4.595,00€€ (quatre mil cinc-cents noranta-cinc cèntims), corresponent a les recàrregues de
les targetes moneder del mes de Novembre de 2018, la relació de les quals es detalla en
l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de 4.595,00€.

Aprovació ajuts d'urgència social novembre 2018 (Expedient 3165/2018)

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació targetes moneder Novembre 2018 (Expedient 3091/2018)

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3165/2018, relatiu als ajuts d’urgència social de Novembre.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 500,00€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de novembre segons es detalla a la
relació adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 500,00€.

Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:
TEMES D’URGÈNCIA:

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de
la reubicació d'horts urbans a Badia del Vallès .Expedient 3196/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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.
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El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3196/2018 , relatiu al Projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut
de la reubicació d’horts urbans a Badia del Vallès

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte Executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut per a la
reubicació dels horts urbans de Badia del Vallès redactat pels Serveis de l’Oficina Tècnica de
Territori.

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

III. Fonaments de dret
1r. Modificació del Pla General Metropolità relativa al terme municipal de Badia del Vallès
(2000) i la resta de Normativa urbanística aplicable.
2n. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
3r. Article 12. Classificació de les obres. Punt a) Obres de primer establiment, reforma o gran
reparació. L’Article 20 - Elaboració de projectes a executar per l’administració.
De l’Article 24 a l’Article 33 i l’Article 37 i 38.
Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis
dels ens locals.
4rt. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
5è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de l’Oficina Tècnica de
l'àrea de Territori, s'ha redactat el Projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la
reubicació d’horts urbans a Badia del Vallès, amb la finalitat de reordenar i regular de forma
adequada l’activitat que fins ara s’ha realitzat a la vora del riu Sec.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació Model de conveni Facultat de Ciències de l'Educació
de la UAB (Expedient 3192/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3192/2018 relatiu a l’aprovació del model de conveni amb la Facultat de
Ciències de la Educació de la UAB per a la realització de les pràctiques acadèmiques
externes.
II. Relació de Fets
Vist que el 19 d’octubre de 2018 es va aprovar el conveni marc de cooperació educativa per a
la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona en entitats col·laboradores pel còmput de
crèdits.

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

Codi Validació: ADF99SW2W636ZFZQ4H69ZNDJA | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 19

Segon. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el perfil del contractant i en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament.

Vist que l’objecte d’aquesta proposta de conveni de cooperació administrativa és la realització
de pràctiques amb entitats col·laboradores dels estudiants de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
III. Fonaments de dret
El Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre.

PRIMER. Aprovar el model de conveni de pràctiques entre l’Ajuntament de Badia del Vallès, la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i els estudiants que faran les pràctiques.
SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant la
l’Alcaldia aquesta formalització.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2018-0035 Data : 05/11/2018

Per tot això, s'acorda:
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Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
als regidors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la
UAB, el 10 de desembre de 2014.

