Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/6

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / de febrer / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:20 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 Secretari 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
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 de febrer de
2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/03/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 02/03/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp. 520/2018)
Favorable
I. Identificació de l'expedient

III. Fonaments de dret
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.
 Les Bases d’execució del pressupost vigent
 2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

II. Relació de Fets
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 520/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:

Nº RELACIÓ

IMPORT

D/2018/4

15.656,27 €

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de les
següents relacions:
Nº RELACIÓ

IMPORT
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Per tot això, s'acorda:

O/2018/6

11.016,21€

P/2018/

11.016,21€

Contracte administratiu especial per a l'explotació d'un servei de bar en un edifici
municipal, procediment obert en treball (exp. 2661/2017
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2661/2017, relatiu al contracte administratiu especial per a la gestió i
explotació d’un servei de bar al Poliesportiu municipal.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei d’Esports, de data 24 de novembre de 2017, s’acredità la necessitat
d'adjudicar el contracte administratiu especial expressat, en atenció a donar servei de
bar-cafeteria als usuaris de la instal·lació, així com posar en valor el patrimoni municipal.
2. Instruït l’expedient arran la provisió de la regidoria delegada d’esports, de data 14 de
desembre de 2017, consta a l’expedient l’informe de tramitació tècnica del servei gestor, amb
els plecs de condicions administratives i prescripcions tècniques per a l’adequada, idònia i
eficient regulació i execució del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió de la fiscalització i informe preceptiu de la Intervenció i la
Secretaria municipals.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 19, 22, 53, 109 i 110, 138, 157 a 161, 301
següents i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic; allò previst a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques; al Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya; i altra normativa
d'aplicació.
2n. D'acord amb allò que disposa 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
52/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment procediment obert,
diversos criteris d'adjudicació, del contracte administratiu especial de contracte administratiu
especial per a la gestió i explotació d’un servei de bar al Poliesportiu municipal de Badia del

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

IMPORT LIQUID
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Nº RELACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de les següents relacions:

Vallès, amb un valor estimat de 31.675,68 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació, annexats al present acord; i convocar la licitació
mitjançant la publicació de l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, perquè durant el termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació
al BOP els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

Conveni de col·laboració amb Save The Children (exp. 253/2018

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i
69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
arts. 52, 53, 239 i ss.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. 22 i ss. de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 0052/2018, de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i la
FUNDACION SAVE THE CHILDREN per a la realització d’activitats al projecte «El Pati de la
Mainada» i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a FUNDACION SAVE THE CHILDREN.

Justificació de la subvenció del Programa de Treball i Formació per a la 1a contractació
de 12 mesos de la línea PIRMI (exp. 6/2018)
Favorable

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

II. Relació de Fets
1. Arran del informe del servei gestor de Petita Infància de l'àrea de Promoció Social i
Acompanyament Educatiu, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb la FUNDACION
SAVE THE CHILDREN
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 253/2018, relatiu al Conveni de col·laboració amb Save de Children.
Aquesta proposta de conveni de col·laboració és regular les funcions de SAVE THE
CHILDREN i L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS per la realització d’activitats al projecte
«El Pati de la Mainada». Aquesta cooperació de caràcter tècnic pretén garantir que el projecte
«El Pati de la Mainada» pugui donar un servei de qualitat per a tots/es els i les ciutadans/es de
Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 6/2018, relatiu a Justificació de la Subvenció del Programa Treball i
Formació 2016 per a les contractacions de 12 mesos de la línia PRMI, adreçat a persones en
atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.
II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC la Resolució TSF/2496/2016, de
3 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per l’any 2016 per la concessió de subvencions
pel Programa de Treball i Formació, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3. En data 15 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre la resolució
d’atorgament de la subvenció pels imports sol·licitats per al desenvolupament del programa
Treball i Formació 2016. I en data 21 de desembre de 2016 l’Ajuntament emet el corresponent
Decret d’acceptació de la subvenció.
4. Segons l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, de les bases del Programa Treball i
Formació, article 17.2 s’ha de presentar una justificació per cada acció, es a dir per cada línia, i
per finalització de contracte. El present acord fa referència a la justificació de la part de la
subvenció corresponent la contractació de 12 mesos de la línia PRMI.
5. La part de la subvenció atorgada per la línia B (PRMI) corresponent a les contractacions de
12 mesos és de 18.835,00 €. Revisada la documentació i les despeses subvencionables, es
calcula la justificació per la totalitat del dels imports atorgats per la línia B PRMI de la
contractació de 12 mesos.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la base 17 de justificació de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de
Treball i Formació.
2n. Vista la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol que la desplega.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de finances públiques de Catalunya.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 2018-0052 de
data 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
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Un total de 85.020,00 € per a la contractació i formació de 8 treballadors/es a la Línia
B: Treball i Formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la renda mínima
d'inserció (PRMI).
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Un total de 82.346,60 € per a la contractació i formació de 7 treballadors/es a la Línia
A: Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o
subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys (PANP).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Primer. Justificar la subvenció pel Programa Treball i Formació 2016, corresponent a la
contractació de 12 mesos dins de la línia PRMI, per 18.835,00 € de conformitat a les bases
reguladores, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Segon. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya es farà mitjançant
l’enviament de la documentació corresponent a la justificació a través de l’EACAT.

II. Relació de Fets
1. En data 10 de novembre de 2016, es va publicar al DOGC la Resolució TSF/2496/2016, de
3 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per l’any 2016 per la concessió de subvencions
pel Programa de Treball i Formació, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
2. En data de 18 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès, va aprovar i
presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa Treball i Formació pels imports següents:
Un total de 82.346,60 € per a la contractació i formació de 7 treballadors/es a la Línia
A: Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o
subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys (PANP).
Un total de 85.020,00 € per a la contractació i formació de 8 treballadors/es a la Línia
B: Treball i Formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la renda mínima
d'inserció (RMI).
3. En data 15 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre la resolució
d’atorgament de la subvenció pels imports sol·licitats per al desenvolupament del programa
Treball i Formació 2016. I en data 21 de desembre de 2016 l’Ajuntament emet el corresponent
Decret d’acceptació de la subvenció.
4. Segons l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, de les bases del Programa Treball i
Formació, article 17.2 s’ha de presentar una justificació per cada acció, es a dir per cada línia, i
per finalització de contracte. El present acord fa referència a la justificació de la part de la
subvenció corresponent la contractació de 12 mesos de la línia PANP.
5. La part de la subvenció atorgada per la línia A (PANP) corresponent a les contractacions de
12 mesos és de 19.803,80 €. Revisada la documentació i les despeses subvencionables, es
calcula la justificació per la totalitat del dels imports atorgats per la línia A PANP de la
contractació de 12 mesos.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la base 17 de justificació de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la

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

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 5/2018, relatiu a Justificació de la Subvenció del Programa Treball i
Formació 2016 per a les contractacions de 12 mesos de la línia PANP, per a persones en atur
no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Justificació de la subvenció del Programa Trebal i Formació per a la contractació de 12
mesos de la línia PANP (exp. 5/2018)

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de
Treball i Formació.
2n. Vista la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol que la desplega.
3r. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de finances públiques de Catalunya.
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 2018-0052 de
data 23 de gener de 2018.

Aprovació de factures d'ajuts urgència social Desembre 2017 (exp. 3333/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3333/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes de Desembre.
II. Relació de Fets
En data 30 de març de 2016 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, fase ADO, per un import total
de 4.304,23€ segons es detalla a la relació adjunta 119/2017.

Aprovació del compte gestió recaptatòria multes mes de gener 2018(exp. 449/2018)

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

Segon. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya es farà mitjançant
l’enviament de la documentació corresponent a la justificació a través de l’EACAT.
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Primer. Justificar la subvenció pel Programa Treball i Formació 2016, corresponent a la
contractació de 12 mesos dins de la línia PANP, per 19.803,80 € de conformitat a les bases
reguladores, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Favorable

III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta
segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de la interventora.
S’acorda:
Únic: Aprovar la relacions comptables d’ingressos núm. 0118 corresponent al mes de gener de
2018, segons annex.

Aprovació unificació liquidació provisional parada Mercat ambulant núm. 114 (exp.
481/2018)

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria rde Multes de Circulació per sancions imposades per
l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant el mes de gener de 2018.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 449/2018, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes mes de
gener de 2018.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 481/2018, relatiu a la unificació de la liquidació de taxes corresponents a la
parada del mercat ambulant núm. 114.

II. Relació de Fets
1. Per Junta de Govern Local, en data 14 de juliol de 2017, es va aprovar la renovació de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària, aprovant
el padró corresponent al període de l’1 de juliol de 2017 fins al 31 de maig de 2018 i en
data 27 de juliol de 2017 va aprovar les ampliacions i canvis de les autoritzacions
administratives sol·licitades pels paradistes.
2. En data 01 de febrer de 2018 el Sr. Ricard Dalmau Mora, titular de la concessió
administrativa relativa a la parada núm. 114 de 6 metres del mercat ambulant, va demanar
la unificació en un sol pagament de les liquidacions corresponents des de la fracció 5/12
de l’exercici 2017.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que disposen els articles 17 i següents del Reglament General de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

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 dels exercicis 2017 i 2018.
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:

exercici

import

2017

416,00 €

titular

concepte

DALMAU MORA, RICARD Fracció des de 5/12 a 12/12

Segon. Aprovar la liquidació provisional corresponent a les fraccions 1/12 i 2/12 de l’exercici
2018, de la Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal, segons es detalla a
continuació:
Objecte
tributari
Parada 114

exercici
2018

import
104,00 €

titular

concepte

DALMAU MORA, RICARD Fracció 1/12 i 2/12

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

Aprovació compte gestió recaptatòria mes de gener de 2018 (exp. 451/2018)
Favorable

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

Objecte
tributari
Parada 114

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la liquidació provisional corresponent a les fraccions de la 5/12 fins a la 12/12
de l’exercici 2017, de la Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal, segons
es detalla a continuació:

II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant el mes de gener de 2018 i corresponent a les liquidacions
d'ingrès per rebut i liquidacions d'ingrès directe, així com a certificacions de descobert de
tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta
segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Ajuntament de Badia del Vallès
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I.
Identificació
de
l’expedient
Expedient número 451/2018, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de gener de
2018.

Vist l’informe de l’Interventor accidental.
S’acorda:
Primer: Aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 0118, corresponent al mes de gener de
2018, segons annex.

Aprovació jubilació parcial del 75 % al treballador senyor José Contreras Torres (exp.
152/2018)

2. Atesa la proposta de contractació per part de l’àrea de territori, en la que es proposa un
contracte de relleu.
3. Vist l’informe favorable al respecte per part de la Tècnica de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
III. Fonaments de dret
1r. Segons el que disposa els articles 12 i 15 del Text Refós del Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, de l’Estatut dels Treballadors en relació amb els contractes a temps parcial i de
relleu i de durada del contracte.
2n. En atenció al que s´estableix al Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es
desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada
determinada i al Reial Decret-Llei 15/1998, de 27 de novembre, de mides urgents per a la
millora del mercat de treball en relació amb el treball a temps parcial i el foment de la seva
estabilitat.
3r. L´article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mides urgents de reforma del mercat de
treball per al increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.
4t. L´establert al Reial Decret 1132/2002, de 31 d’octubre, de desenvolupament de determinats
preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mides per l’establiment d’un sistema de
jubilació gradual i flexible, modificat pel Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.
5è. El disposat a la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per al millora del creixement i de
l'ocupació.
6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'alcaldia núm
229/2016, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada laboral al treballador senyor José

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

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

II. Relació de Fets
1. Atesa la sol·licitud del treballador senyor José Contreras Torres presentada el dia
08/01/2018 mitjançant instància número 2018-E-RC-100 a la qual sol·licita la jubilació parcial
amb efectes del 01/03/2018 fins a la data de la seva jubilació definitiva, i a percebre
d'indemnització prevista al Conveni Col·lectiu vigent de l’ajuntament.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 152/2017, relatiu a Jubilació parcial de personal laboral.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Contreras Torres, amb efectes del 01 de març de 2018 i fins a l’edat de jubilació.
Segon. Subscriure amb el treballador contracte de treball a temps parcial per la jornada del
25%, que suposa una jornada anual de temps efectiu de treball de 392 hores anuals. El cost
d’aquesta contractació fins el 31 de desembre de 2018 és de 4.386,43 euros amb càrrec a la
partida 1604.4312.13000, i de 1.658,07 euros a la partida 1604.4312.16000, del pressupost
municipal prorrogat, tot plegat diferit a les nòmines corresponents de l’any 2018.

Cinquè. Notificar per part de Secretaria aquesta Proposta d'acord a l’interessat, a l’àrea
corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

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

TEMES D'URGÈNCIA: Contracte menor de serveis de manteniment preventiu de la sala
de màquines del Poliesportiu nou (exp. 213/2018)

Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

Quart. Acordar l’abonament de l´import de 36.600,00€ euros al treballador José Contreras
Torres, en concepte d’indemnització per motiu de jubilació anticipada parcial, en cinc terminis
per un import de 7.320,00€ euros cadascun d’ells. Un primer termini serà abonat durant el mes
de febrer de 2018 i el segon i següents terminis fins arribar a l´import total, al febrer de cada
any fins arribar a la jubilació definitiva, l´any 2022. Aquest import anirà amb càrrec a la partida
núm. 2002 9204 16104 del pressupost municipal prorrogat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Practicar la liquidació dels havers corresponents amb càrrec a la nòmina de febrer de
2018.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 213/2018, relatiu al contracte menor de la prestació del manteniment
preventiu de la sala de màquines del Poliesportiu Nou, incloent instal·lació del Gas, equips i
accessoris i la unitat deshumidificador.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei tècnic de l’Àrea de Territori, de data del 8 de Febrer del 2018,
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
l'acompliment dels requeriments recollits a la instrucció I.T. 3 del Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE), manteniment i ús, aprovat per Reial Decret 1027/2007 del 20 de
Juliol, a on s'indica que les instal·lacions tèrmiques que tinguin una potència contractada
superior a 70 kW han de disposar d’un contracte de manteniment, per part d’una empresa
autoritzada i amb un règim de visites mensual.
2. La instal·lació objecte del present contracte ha disposat d’un contracte de manteniment de
tipus rènting, des de la seva posada en funcionament el dia 1 d’Abril del 2007 fins a la
finalització del contracte el 31 de Març del 2017, en base a un contracte que va signar
l’Ajuntament amb la empresa Gas Natural Soluciones S.L. i que es va aprovar segons
resolució d’alcaldia en data del 28 de Setembre del 2005. A la finalització del contracte, s’ha
continuat realitzant el manteniment únicament de caire preventiu, amb la empresa MH
INDUSTRIAS S.L.U, des del mes de Maig fins el mes de Desembre del 2017, facturant apart
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Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de manteniment preventiu de la sala de
màquines del Poliesportiu Nou, incloent instal·lació del Gas, equips i accessoris, i la unitat
deshumidificadora, amb l’empresa MH INDUSTRIAS S.L.U..
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: el manteniment preventiu de la sala de màquines del Poliesportiu Nou, incloent
instal·lació del Gas, equips i accessoris, i la unitat deshumidificadora., codi CPV
50700000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.
b) Vigència: Febrer fins a desembre del 2018, ambdós inclosos.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.439,60 € i 932,32 €
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 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 s’hauran 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) Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les derivades de la instrucció tècnica
I.T. 3, apartats 3 i 4 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat per
Reial Decret 1027/2007 del 20 de Juliol i altra normativa sectorial d’aplicació; de
l’informe tècnic del 8 de Febrer del 2018; així com de la proposta realitzada pel
contractista.
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 Rodríguez, enginyer municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
5.371,92 €, amb càrrec a l'aplicació 0504.3421.21200 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord a MH INDUSTRIAS S.L.U. i donar compte als serveis
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Número : 2018-0006 Data : 02/03/2018

3r. 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 052/2018, de 23 de
Gener.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord als requeriments recollits a la instrucció I.T. 3.3 del Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE), aprovat per Reial Decret 1027/2007 del 20 de juliol, «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 exita. 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.»
2n. D’acord als preceptes recollits a la IT 3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÈTICA,
apartat 3.4.1 «la empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del
rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal
instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades
indicadas en la tabla 3.2 que se deberán mantener dentro de los límites de la I.T. 4.2.1.2.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

els correctius que per la seva urgència fossin necessaris realitzar.

econòmics municipals.
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Finalitzats els punts l'alcaldessa dona per finalitzada la sessió, de la que com a secretària en
dono fe. Document signat electrònicament al marge.

