
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2018/3 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / de gener / 2018 

Durada Des de les 13:10 fins a les 14:00 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia NO

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Josep Martínez Valencia
1. Rafael Moya Camarón

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 
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 19 de gener 
de 2018.

Aprovació de documents comptables (exp. 203/2018)

Favorable

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 203/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En  data  26  de  gener  de  2018,  s’ha  procedit  a  la  fiscalització  prèvia  i  comptabilització 
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals gestors de 
les despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb els articles:

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de  
les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’Alcaldia 
número 468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de 
40.814,30€, segons es detalla a la relació núm. 2018/1, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 62.002,91€, segons es detalla a la relació núm. 2018/2, 
adjunta.

Traspàs local comercial núm. 47 (exp. 90/2018)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 90/2018, relatiu al traspàs del local comercial núm. 47, situat a l’avinguda 
Burgos, núm. 34 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1. Per instància número 11140/2017 de data 29 de desembre de 2017 la senyora Gloria Falcón 
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Macho, com arrendatària del local comercial núm. 47, destinat a l'activitat de “Forn – Xurreria”  
manifesta la seva voluntat de traspassar el  local  esmentat a favor dels senyors Jose Luis 
Mercado Estrada i  Gloria Cinthia Arauz Ramirez i  per  desenvolupar la mateixa activitat  de 
“Forn- Xurreria”.

III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en 
la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat acord amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços  de  Badia  del  Vallès  i  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  18/12/2015  de 
prorrogar aquestes mesures per un any més.

2n. En data 18/03/2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local la 
novació  del  contracte  d’arrendament  de  l’esmentat  local  comercial  per  exercir  l’activitat 
econòmica de “Forn – Xurreria”.

3è. En data 12 de gener de 2018 s’emet informe tècnic per part del departament d’economia 
respecte a que NO té obligacions contractuals pendents amb aquest Ajuntament.

4t. En data 16 de gener de 2018 s'emet informe tècnic favorable per part del departament 
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el seu dia.

5è 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. Autoritzar a la senyora Gloria Falcón Macho, el traspàs del local comercial núm. 47 a 
favor  dels  senyors  Jose  Luis  Mercado  Estrada  i  Gloria  Cinthia  Arauz  Ramirez  per 
desenvolupar la mateixa activitat de “Forn- Xurreria”. en les condicions contractuals novades 
que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local.

Segon. Requerir als nous arrendataris perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la 
quantitat de 516’78€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 516’78€ en concepte de 
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquets Ajuntament pel  nou arrendatari,  formalitzi  amb aquest  el  corresponent contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i 
posterior pròrroga de data 18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable  
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot  
efecte legal. Una vegada formalitzat el  contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes 
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi. No 
obstant,  l'arrendatari  estarà  obligat  a  l'obtenció  de la  llicència  d'obertura  i  activitat  dins  el 
termini  màxim de  tres  mesos.  Si  per  circumstàncies  imputables  al  arrendatari,  aquest  no 
obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi 
reclamació o indemnització de cap mena.

Quart. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial  
segons informe tècnic a la senyora Nuria Falcón Macho i  que ascendeix a la quantitat  de 
1.029’60€.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
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llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Contracte menor de serveis de manteniment preventiu de les màquines de climatització 
del Mercat Municipal i de l'Auditori (exp. 60/2018)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 60/2018, relatiu al contracte menor de serveis de manteniment preventiu de 
les màquines de climatització del Mercat Municipal i de l'Auditori, tipus Roof-Top.

II. Relació de Fets
Per informe del servei  gestor de 10 de gener de 2018, s’acredita la necessitat,  idoneïtat i 
eficiència d'aquest expedient de contractació per a l'acompliment dels requeriments recollits a 
la Instrucció I.T. 3.3 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), aprovat pel  
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual «las instalaciones térmicas se mantendrán de 
acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de Mantenimiento  
Preventivo  establecido  en  el  Manual  de  uso  y  Mantenimiento  cuando  éste  exista.  Las  
periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del Edificio, el tipo de  
aparatos y la potencia nominal.»

III. Fonaments de dret 
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.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de manteniment preventiu de les màquines de 
climatització  del  Mercat  Municipal  i  de  l'Auditori,  tipus  Roof-Top,  amb  l’empresa  AIR  - 
CONFORT VALLÉS, SL.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte: manteniment preventiu de les màquines de climatització del Mercat Municipal i 
de l'Auditori, tipus Roof-Top., codi CPV 50530000-9.

b) Vigència màxima i improrrogable: De l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.750 euros nets i 997,50 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) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les derivades de la Instrucció I.T. 3.3 
del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 
1027/2007,  de  20  de  juliol  previstes  al  pressupost  i  de  l’oferta  acceptada  del 
contractista, tret d’allò que s’oposi al règim jurídic d’aquesta contractació.

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: Antonio Núñez Rodriguez, enginyer municipal.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), amb 
càrrec  a  les  aplicacions  1604.4312.21200  Mercat  Públic-Reparació  i  manteniment  Edificis 
(  4.005,10  €,  IVA inclòs)  i  0704.3331.21200  Auditori-Reparació  i  Manteniment  Edificis  del 
pressupost prorrogat (1.742,40 €, IVA inclòs).

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

Traspàs Local comercial núm. 37 (exp. 2954/2017)

Favorable t

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2954/2017, relatiu al traspàs del local comercial núm. 37, situat al carrer  
Santander, núm. 6 de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets
1.  Per  instància  número 9626/2017 de data 9 de novembre de 2017 la senyora JIANMEI 
ZHANG, com arrendatària del local comercial núm. 37, destinat a l'activitat de “Bar”, manifesta 
la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor la senyora JIANCONG SHAO i per  
desenvolupar la mateixa activitat de “Bar”.

III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en 
la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat acord amb l'objectiu 
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels 
comerços  de  Badia  del  Vallès  i  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  18/12/2015  de 
prorrogar aquestes mesures per un any més.

2n. En data 08/04/2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local la 
novació  del  contracte  d’arrendament  de  l’esmentat  local  comercial  per  exercir  l’activitat 
econòmica de “Bar”.

3è. En data 14 de novembre de 2017 s'emet un primer informe tècnic en el que es detecten en 
el soterrani excés de material emmagatzemat que fan impossible una correcta inspecció. El 27 
de novembre de 2017 es realitza una segona inspecció on apareix irregularitats en el sistema 
elèctric del local el que provoca la intervenció i inspecció per part de l'Enginyer Municipal i un 
requeriment per a esmenar les incidències.

Desprès d'esmenar les incidències segons acta de l'enginyer municipal i després d'una tercera 
inspecció  per  part  dels  serveis  tècnics  de  Territori  l'11  de  gener  de  2018  es  dona  per  
corregides les irregularitats  no considerant  cap altre inconvenient  per  a la devolució de la 
fiança.

4t.  En  dates  10 de novembre de 2017 s’emet  informe respecte a  que NO té  obligacions 
contractuals  pendents  amb  aquest  Ajuntament  i  el  11  de  gener  de  2018  s’emet  informe 
d’economia conforma té dos mensualitats pendents que abona el 12/01/2018.

5è 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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Primer. Autoritzar a la senyora JIANMEI SHANG, el traspàs del local comercial núm. 37 a favor 
de  la  senyora  JUANCONG  ZHAO  per  desenvolupar  la  mateixa  activitat  de  “Bar”  en  les 
condicions contractuals novades que van ser aprovades per l'acord de Junta de Govern Local.

Segon.  Requerir  al  nou  arrendatari  perquè  en  el  termini  de  10  dies  naturals  dipositin  la 
quantitat de 427’20€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 427’20€ en concepte de 
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional 
en aquets Ajuntament pel  nou arrendatari,  formalitzi  amb aquest  el  corresponent contracte 
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i 
posterior pròrroga de data 18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable  
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot  
efecte legal. Una vegada formalitzat el  contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes 
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el  mateix es signi. No 
obstant,  l'arrendatari  estarà  obligat  a  l'obtenció  de la  llicència  d'obertura  i  activitat  dins  el 
termini  màxim de  tres  mesos.  Si  per  circumstàncies  imputables  al  arrendatari,  aquest  no 
obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi 
reclamació o indemnització de cap mena.

Quart. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial  
segons informe tècnic a la senyora JIANMEIZHANG i que ascendeix a la quantitat de 788’72€.

Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades 
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la  
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Aprovació memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut reforma instal·lació 
fontaneria i aigua calenta sanitària del poliesportiu nou (exp. 2287/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2287/2017, relatiu a l’aprovació de la Memòria valorada i l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, corresponent a la reforma de la instal·lació de Fontaneria i Aigua Calenta 
Sanitària (ACS) del Poliesportiu Nou (Complex esportiu Badia del Vallès). 

II. Relació de Fets
1. En data del 20 de desembre del 2016 es va realitzar una inspecció periòdica per part de  
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, essent desfavorable amb defectes 
greus, els quals obliguen a reformar completament la instal·lació de distribució de ACS des de 
la Sala  de Màquines  fins els  vestidors,  per  tal  d’esmenar  els  defectes  i  acomplir  amb els  
requeriments higiènic-sanitaris. 

2. En data de 30 d’Agost del 2017, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en col·laboració amb 
la empresa mantenidora de l’equipament municipal, MH INDUSTRIAS, realitzen la Memòria 
Tècnica valorada corresponent a la modificació de la producció i distribució de les canonades 
de ACS. Els serveis Tècnics de l’Ajuntament realitzen l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en 
data del 16 de Gener del 2018. 

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Reial Decret 1027/2007, del 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), així com el Reial Decret 1826/2009, del 27 de 
Novembre, i el  RD 238/2013, pel  qual es modifiquen determinades instruccions tècniques i 
articles del RD 1027/2007

2n. D’acord amb el Reial Decret 314/2006, del 17 de Març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
la Edificació, document bàsic HS4 Salubridad, Suministro de Agua.

3r. D’acord amb el Reial Decret 865/2003, del 4 de Juliol, pel qual s’estableixen els criteris 
higiènic-sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, així com el Decret 352/2004 
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  del  27  de  Juliol,  pel  qual  s’estableixen  les  condicions 
higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

4t. De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  la  Memòria  Valorada,  juntament  amb l’Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut, 
corresponent a la Reforma Integral de la Instal·lació de Fontaneria i ACS del Poliesportiu Nou, 
per un import de 98.653,83 € + 20.717,30 € d’IVA 

Segon. Iniciar el procediment de contractació, mitjançant procediment obert i diversos criteris 
d’adjudicació, per a l’execució de l’obra de reforma de la instal·lació de Fontaneria i ACS del 
Poliesportiu Nou (Complex Esportiu Badia del Vallès).

Contracte menor docència mòduls de CP IMAI0108 Operacions de fontaneria i 
calefacció-climatització domèstica (exp. 50/2018)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 50/2018, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència,  
avaluació  i  desenvolupament  de  les  activitats  teòriques  vinculades  al  CP  Operacions  de 
fontaneria i calefacció-climatització domèstica

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 9 de gener de 2018,  
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 al CP d’Operacions de fontaneria i  calefacció-climatització 
domèstica
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  
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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 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica 
(RD 1375/2009, de 28 de agost).

Per tot això, s'acorda:

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’Operacions  de  fontaneria  i 
calefacció-climatització  domèstica,  que  a  continuació  es  relacionen,  tenint  en  compte  la 
valoració realitzada a l’Informe de procés de selecció de personal docent: 

a) Docent de l’ofici: que impartirà la formació de l’especialitat i que comprèn:
MF1154_1 Instal·lació de canonades (140 h + 10 hores preparació i avaluació) 
MF1155_1:  Instal·lació  i  manteniment  de sanitaris  i  elements  de climatització  (150 
hores + 10 hores preparació i avaluació)
Contractista: Sr. MIGUEL ESCOBAR TORRELLES
Preu del contracte: 12.400,00 

b) Docent de prevenció de riscos laborals (30 hores +3 hores de preparació i avaluació)
Contractista : Sra. ROSA VILAPLANA MUNTAÑOLA
Preu del contracte : 1.320,00 € 

Segon. Els contractes s’executaran 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  Operacions  de  fontaneria  i  calefacció-climatització  domèstica,  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 30 de gener, al 15 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 de les contractistes i règim jurídic: Les que es deriven del punt 2, de l’apartat III 
Fonaments de dret, del compliment de les guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de 
professionalitat del SOC i complir els estàndards de qualitat que determini el servei gestor. 
Per  la  naturalesa  administrativa  d’aquests  contractes  menors,  en  tot  allò  no  previst  serà 
d’aplicació  el  RDL  3/2011,  de  14  de  novembre  i  la  resta  de  legislació  i  normativa  de 
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desenvolupament.

Tercer. Adquirir el compromís de despeses, del crèdit procedent de la subvenció atorgada pel 
SOC,  i  la  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 2018 1303 2411 22706, del  
pressupost. 

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

Contracte menor docència mòduls de CP COMV0108 Activitats de Venda (exp. 
2793/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2793/2017, relatiu al contracte menor de serveis de programació, docència, 
avaluació i desenvolupament de les activitats teòriques vinculades al CP Activitats de venda

II. Relació de Fets
1. 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  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 al CP Activitats de venda. Aquestes contractacions estaven 
condicionades a l’atorgament de la subvenció per aquesta acció formativa.

2.  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.

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 
del certificat de professionalitat d’Activitats de venda ((RD 1377/2008, d’1 d’agost, modificat pel 
RD 1522/2011,de 31 d’octubre),).

Per tot això, s'acorda:
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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  Activitats  de venda,  que a continuació  es  
relacionen,  tenint  en  compte  la  valoració  realitzada  a  l’Informe de  procés  de  selecció  de 
personal docent: 

a. MF0239_2: Operacions de venda. (160 hores + 8 hores preparació i avaluació)

Contractista: Sra. ISABEL MAS SAURI
Preu del contracte: 6.720,00 € 

b. MF0240_2:  Operacions  auxiliars  a  la  venda.  (140  hores  +  6  hores  preparació  i 
avaluació)

Contractista: Sra. M. TERESA MATEU BADIA
Preu del contracte: 5.840,00 €

c. MF0241_2:  Informació  i  Atenció  al  client/consumidor/usuari  (120  hores  +  5  hores 
preparació i avaluació) Distribuït:

UF0036: Gestió de l’atenció al client/a consumidor/a (60 hores + 2,5 hores preparació i  
avaluació)

Contractista: Sra. M. TERESA MATEU BADIA
Preu del contracte: 2.500,00 €

UF0037: Tècniques d’informació i atenció al client/a consumidor/a (60 hores + 2,5 hores 
preparació i avaluació).

Contractista: Sra. ISABEL MAS SAURI
Preu del contracte: 2.500,00 €

Segon. Els contractes s’executaran 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 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: Tots els contractes es desenvoluparan dins del termini del 30 de gener, 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 de les contractistes i règim jurídic: Les que es deriven del punt 2, de l’apartat III 
Fonaments de dret, del compliment de les guies didàctiques i d’avaluació dels certificats de 
professionalitat del SOC i complir els estàndards de qualitat que determini el servei gestor. 
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Per  la  naturalesa  administrativa  d’aquests  contractes  menors,  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.

Tercer. Adquirir el compromís de despeses, 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 2018 1303 2411 22706, del  
pressupost. 

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

Incentius a la Participació del Programa Orienta + 30 corresponent a novembre de 2017 
(exp. 2458/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2458/2017, relatiu als Incentius a la Participació del Programa Orienta + 
30 corresponent a novembre de 2017.

II. Relació de Fets

En data 21 d’abril de 2017, d’acord amb la resolució d’atorgament, i amb número d’expedient 
17/ATLL/002 es va atorgar a l’Ajuntament de Badia del Vallès, com a coordinadora d'una 
agrupació d'entitats,  una subvenció per  al  desenvolupament  del  Programa Orienta + 30, 
regulada per l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.

L'Ajuntament de Badia del Vallès participa en aquesta subvenció com a entitat agrupada i rep 
una subvenció total de 94.740,87 €, dels quals inicialment, 10.000€ corresponien al concepte 
d'Incentius a la Participació.

Amb data 11 d’octubre de 2017, el SOC ha pagat el 80% de la subvenció, per tant en quant  
al concepte d’Incentius a la participació correspon a 8.000€. però en el cas de la durada final  
del Programa i del nombre d’usuaris que ha variat des de l’inici, passant de 12 mesos a 10 
mesos i mig i passant de 50 usuaris a 42, el import total corresponent a aquesta partida són 
7.350,00 € en concepte d'Incentius a la Participació.

L'Ajuntament  de Badia  del  Vallès  va iniciar  les seves  accions  en el  marc del  Programa 
integral el 16 de maig de 2017.

En data de 23 d’octubre de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès.

L’Ajuntament de Badia del Vallès havia d’abonar la quantia de 200€ als usuaris per la totalitat 
del Programa, abonant trimestralment la part proporcional a les sessions realitzades, amb el 
compromís d’atendre 50 usuaris durant 12 mesos. Donat que l’inici del programa ha estat 
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posterior al previst i que es manté la data de finalització, el programa es redueix a 10 mesos 
i mig. Amb el  SOC s’acorda calcular proporcionalment a la nova durada del programa la 
quantitat d’usuaris i els incentius que es pagaran. El total d’usuaris a atendre serà de 42 i la 
quantia de 175 € per usuari i per la totalitat del Programa.

Tal com estableix la Base 9.3, de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/318/2016, els incentius estaran 
condicionats a la participació i aprofitament de la persona a les actuacions dels Programa 
Orienta + 30.

Les entitats agrupades al Programa Orienta + 30, en reunió de coordinació, van acordar fer 
el pagament dels incentius de manera trimestral. El segon pagament es realitzarà durant el 
mes de gener i s'abonaran els incentius corresponents als mesos d’ octubre, novembre i 
desembre

III. Fonaments de dret

L'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, i la guia d'execució estableix que les entitats 
beneficiàries  es  consideraran  entitats  col·laboradores  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya als efectes de la gestió i el pagament dels incentius de les persones majors de 30 
anys  participants.  En aquest  sentit,  es  formalitzarà  amb el  Servei  Públic  d’Ocupació  de 
Catalunya i l’entitat en el marc dels Programes Integrals a través del conveni signat.

Tal com estableix la Base 9.3, de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/318/2016, els incentius estaran 
condicionats a la participació i aprofitament de la persona major de 30 anys a les actuacions 
dels Programes Integrals.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar els incentius a la participació i aprofitament de les actuacions del Programa 
Integral + 30 segons annex adjunt a aquest expedient, Corresponents al 2N TRIMESTRE.

Segon. Aprovar els documents comptables que s’adjunten i formen part d’aquest expedient. 

Tercer. Notificar el present acord als participants del programa integral 

TEMES D'URGÈNCIA

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

Temes d'urgència: Aprovació justificació subvenció Programa .cat (exp. 154/2018)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient 154/2018, relatiu a la justificació de la subvenció del Programa.cat

II. Relació de Fets
En data 18 d’abril l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar la participació de l’Ajuntament al 
Programa.cat  referent  a  la  convocatòria  de  propostes  de  2017  per  a  la  concessió  de 
subvencions  en  l’àmbit  de  les  arts,  que  convoca  l’organisme  de  l’OSIC  a  travès  de  la 
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plataforma EACAT, de la Generalitat de Catalunya.

El departament de cultura a travès del Prgrama.cat va demanar diferents espectacles que es 
van realitzar durant la Festa Major 2017.

La Generalitat de Catalunya a travès de l’OSIC va atorgar a l’Ajuntament de Badia del Vallès la 
quantitat de 3.398,73€ per a la realització de diferents espectacles.

III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del  decret  de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern 
Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Justificar  la  subvenció  de  3.398,73€  atorgada  per  l’organisme  de  l’OSIC  de  la 
Generalitat de Catalunya, a travès de la plataforma EACT.

Segon. Notificar a l’OSIC a travès de la plataforma EACAT.

La presidenta dona per  finalitzada la  sessió quan son les  catorze hores  de la  que com a 
secretària en dono fe. Document signat electrònicament al marge
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