
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/8 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 de juliol de 2018 

Durada Des de les 18:50 fins a les 20:00 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretària Carme Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino SÍ

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

47249172L Elena Malysheva Sojer NO

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ
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77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Elena Malysheva Sojer:
«Motius personals»

Assisteix la interventora municipal senyora Jessica Vazquez Sánchez.

Una vegada verificada per la 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.

Desenvolupament de la sessió

La sessió ha sigut enregistrada en suport audiovisual mitjançant un sistema de Video-Acta, el  
qual  conté  l’empremta  electrònica  SHA512: 
794c756395b88c77f1705fc25577386980312eaed710335af3ede58a3ffa5c91b1a28dc7d96324f
b498680fe4e86d8ecc3a3f5a479b4f5c8e657349a9f0366b6,  que  garanteix  la  integritat  de 
l’enregistrament, del que dono fe. Els assumptes debatuts, les opinions succintes emeses pels 
grups  o  membres  que  haguessin  intervingut  en  les  deliberacions  i  incidències  produïdes 
consten a l’arxiu audiovisual accedint a la web municipal, http://badiadelvalles.seneca.tv.

A) PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple Municipal celebrat el dia 27 de juny  
de 2018, sense necessitat de lectura, atès que tots els membres del consistori disposaven del 
text. 

2. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (expedient 1857/2018)

Favorable Tipus de votació: Majoria simple

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1857/2018 relatiu a l'aprovació extrajudicial de crèdits.

II. Relació de Fets
Primer. Que mitjançant Provisió d'Alcaldia de 11 de juliol de 2018, es va veure la necessitat de  
tramitar un expedient per l'aprovació extrajudicial de crèdits.

Segon. Que amb data 13 de juliol de 2018, es va emetre per part de l'Interventora municipal  
Informe on s'indicava la necessitat de tramitar de manera paral·lela un expedient de modificació 
pressupostària per dotar de crèdit l'aplicació corresponent.

III. Fonaments de dret
La Legislació aplicable és la següent:
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— Article 4.1.a) del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
—  Articles  25.1,  26.1,  60.2  del  Capítol  primer  del  Títol  sisè de la  Llei  39/1988,  de 28  de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril.
Per  això,  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  175  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 840.918,24 € corresponents a 
capítol 1, capítol 2 i capítol 4 d’exercicis anteriors i tramitar de manera paral·lela l’expedient de  
modificació pressupostària per reconeixement extrajuidicial de crèdit amb número 15/2018.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els corresponents crèdits que es 
relacionen en l’annex «detall de reconeixement de crèdits». 

3. Modificació del Pressupost 24/2018 i del Pla d'Inversions (expedient 2137/2018)

Favorable Tipus de votació: Majoria simple

I. Identificació de l’expedient 
Expedient  número  2137/2018,  referent  a  la  modificació  del  pressupost  número  24/2018  i 
modificació del pla d’inversions annex al pressupost general pel 2018.

II. Relació de fets i fonaments de dret
Tal i  com sol·licita la memòria d’alcaldia de data 20 de juliol de 2018 davant l’existència de 
despeses pels quals no existeix crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació, es fa 
precisa la modificació de crèdits de dit Pressupost de la Corporació sota la modalitat de crèdit  
extraordinari amb càrrec a:

-Baixes de crèdits d’altres aplicacions
-Noves previsions d’ingressos

En data 20 de juliol de 2018 la Cap de gabinet d’alcaldia sol·licita la incorporació del nom de 
l’entitat Associació Esportiva Mesquesport-2017, com a beneficiària de la subvenció nominativa 
que apareix al pressupost 2018 amb codi d’aplicació: 0903 3371 48912.

Vist l`informe d’Intervenció.

III. Fonaments de dret
1. Article 181 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,

2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol  
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  
en matèria de pressupostos.

3. Base 11a de les Bases d’execució del pressupost per al 2018

4. Article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Per tot això, s'acorda 

Primer.  Aprovar  l’expedient  número  24/2018  de  modificacions  de  crèdits  mitjançant  crèdits 
extraordinaris i i baixes per anul·lació, a les partides que es detallen en l’annex que s’adjunta i 
forma part d’aquest acord, corresponent a l’estat de despeses per a l’exercici 2018.

Segon. Aprovar la modificació del pla d’inversions i finançaments inclòs al Pressupost General 
per a l’exercici 2018, segons l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord.

Tercer.  Sotmetre  aquest  acord  a  exposició  pública  durant  15  dies,  als  efectes  d’examen  i 
reclamacions  mitjançant  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament. Si durant el període esmentat no es presenten reclamacions, el Pressupost es 
considerarà definitivament  aprovat, d’acord amb l’art.169.1 del  Real  Decret  2/2004 de 5 de 
març pel  qual s’aprova el  Text Refós de la Llei  d’Hisendes Locals, i  s’inserirà en el  Butlletí  
Oficial  de  la  Província  i  al  taulell  d’edictes  de  la  Corporació  el  Resum  del  Pressupost 
definitivament aprovat, trametent simultàniament, còpia del mateix a l’Administració de l’Estat, 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província (servei de Coordinació amb les Hisendes Locals), i a 
l’autonòmica, Conselleria de Governació i Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya (Delegació General  de Política  Financera) d’acord amb l’article 169.5 del  RD 
2/2004 de 5 de març.

4.  Proposta  determinació  de  les  festes  locals  corresponents  al  2019  (expedient 
1946/2018)

Favorable Tipus de votació: Majoria simple

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1946/2018, relatiu a Determinació de les festes locals corresponents a 2019.

II. Relació de Fets
1.D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova  
el Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, les festes laborals que tindran caràcter retribuït i no 
recuperable, no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran de caràcter local. 

2.  Segons  el  registre  d'entrada  número  2018-E-RC-2288  en  el  qual  es  demana,  des  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, l'avançament de 
l'acord de Ple que aprovi les festes locals del municipi de Badia del Vallès corresponents a l'any  
2019, malgrat que no s'ha publicat la corresponent Ordre de festes laborals per l'any vinent 
2019 a Catalunya. 

3 . Vist l’informe de la directora de l’Àrea de serveis Centrals.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 
146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa concordant.

2n.Segons l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el  
Text Refós de l'Estatut dels Treballadors.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Proposar  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, la fixació dels dies 4 de març i 4 de novembre, com a festes locals de Badia del  
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Vallès, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable per l’any 2019.

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

5. Modificació plantilla i catàleg de llocs de treball (expedient 1604/2018)

Favorable Tipus de votació: Majoria simple

El Ple municipal celebrat amb data 14 de febrer de 2018, va aprovar en sessió extraordinària , 
juntament amb el Pressupost Municipal, la modificació de la Plantilla, el Catàleg de Llocs de 
treball  i  la  parrilla  pressupostària  d'aquest  ajuntament  per  a  l'any  2018,  aprovació  que  va 
esdevenir  definitiva  per  la  no  presentació  de  al·legacions,  un  cop  transcorregut  el  termini 
d’exposició pública,  essent  publicades íntegrament  en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  de 
Barcelona, núm. CVE2018011270, de data 21 de març de 2018.

Atenent els resultats de la «Valoració i anàlisi retributiva de diversos llocs de treball» portat a  
terme pel Servei d’Assistència a l’Organització Municipal (SAOM) de la Diputació de Barcelona 
al juny de 2018.

El  passat  13  de  juliol  d’enguany,  es  van  presentar  els  resultats  de  la  «Valoració  i  anàlisi  
retributiva de diversos llocs de treball» a les diferents seccions sindicals, junta de personal i 
comitè d’empresa, els quals van signar un acord favorablement. Aquest acord social va ser 
ratificat per totes les persones que van intervenir.

En data 20 de juliol 2018 la directora de l’Àrea de Serveis Centrals ha emès informe segons el 
qual, com a conseqüència d’aquest estudi i  posterior acord, i per tal d’implementar-lo, seria 
procedent la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball.

L’ Intervenció municipal ha informat favorablement aquesta modificació segons informe de data 
20 de juliol 2018.

Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i vist el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’ Àrea de Serveis Centrals.

Per tot això, s’acorda,

PRIMER. Aprovar l’estudi de «Valoració i anàlisi retributiva de diversos llocs de treball» portada 
a  terme  pel  Servei  d’Assistència  a  l’Organització  Municipal  (SAOM)  de  la  Diputació  de 
Barcelona al juny de 2018, que s’incorpora en aquest expedient.

SEGON. Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla, el Catàleg de Llocs de treball i la 
parrilla pressupostària per  a l'any 2018 per  tal  d’implementar  els resultat  de la «Valoració i 
anàlisi retributiva de diversos llocs de treball», d’acord amb els següents annexos:

1- modificació del Catàleg 2018 ( annex 2)

2- modificació de la parrilla pressupostaria 2018 ( annex 3 )
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3- modificació de la plantilla- RLLT 2018 ( annex 4).

TERCER.  Aprovar la despesa produïda a conseqüència  de l’increment  retributiu derivat  de 
l’esmentat  estudi  de  Valoració  de  llocs  de  treball.  Aquestes  quantitats  es  faran  efectives 
mitjançant la vinculació pressupostària i aniran a càrrec de les següents partides:

- 19.108,77 € amb càrrec a la partida 0803.2311.12001 del pressupost vigent.

- 3.429,11 €. amb càrrec a la partida 1404.1511.12004 del pressupost vigent.

QUART. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies  mitjançant 
anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  durant  aquest  termini  els interessats  podran 
examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimin  pertinents.  Transcorregut  dit 
termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació 
inicial. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar compte de la modificació de crèdits per incorporació de romanents (expedient 
1771/2018)

Es dona compte a la Corporació de la Resolució d'Alcaldia número 201-0655 de data 18 de 
juliol, d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018 per incorporació de romanents.

Coneixement resolucions de l'alcaldia

La Corporació pren coneixement de les resolucions dictades per l'alcaldia del número 508/2018 
a 596/2018.

C) PRECS I PREGUNTES 

Els grups polítics formulen les seves preguntes.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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