Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / de gener / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:45 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 per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2019-0001 Data : 18/01/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 21/01/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 18/01/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Unanimitat/Assentiment
S'aprova l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre
de 2018.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3772, relatiu a l’adhesió a la pròrroga de l’acord relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i
Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
II. Relació de Fets
1. En data 7 de setembre de 2016 es va signar l’Acord relatiu a la contractació de
persones en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, en
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, pel qual s’estableix la retribució de les persones en atur que participen en
les accions d’experiència laboral i formació del Programa Treball i Formació, que
siguin contractades per les entitats locals de Catalunya, amb la doble finalitat
d’incentivar llur contractació, així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia
de suficiència retributiva. Aquest acord es va signar conjuntament per la Federació
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadores de
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
2. El dia 25 de juny de 2018 les mateixes entitats acorden la pròrroga de l’Acord
signat el 2016, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

3. En data de 22 d’octubre de 2018, per Decret d’Alcaldia, es resolc aprovar i
presentar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud per a la concessió
d’una subvenció per un import total de 192.372,30 €, per al desenvolupament de
diferents línies d’actuació del Programa Treball i Formació 2018. Els imports de la
sol·licitud per a les diferents línies són els següents:
Núm.
Contractes

Subvenció
Experiència
Laboral

Formació

Total

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Adhesió pròrroga acord contractació persones en situació d’atur, del programa
Treball i Formació 2018 del SOC (exp. 3772/2018)

3.096,00 €

49.996,00 €

TFRO PANP (12 mesos)

1

18.760,00 €

619,20 €

19.379,20 €

TFRO PRGC (6 mesos)

6

56.280,00 €

7.884,60 €

64.164,60 €

TFRO PRGC (12 mesos)

1

18.760,00 €

1.314,10 €

20.074,10 €

DONA (12 mesos)

2

37.520,00 €

1.238,40 €

38.758,40 €

TOTAL

15

178.220,00 €

14.152,30 €

192.372,30 €

4. En data 17 de desembre de 2018 l’Ajuntament va rebre la resolució d’atorgament
de la subvenció sol·licitada per un total de 192.372,30, pel desenvolupament del
programa Treball i Formació 2018.
5. Segons es recull en el punt sisè de l’Acord del 7 de setembre de 2016 i en el punt
sisè de la Pròrroga del 25 de juny de 2018 del mateix acord, les entitats locals de
Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podran adherir-se al present
Acord mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i
Formació.
2n. D’acord amb la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació (ref. BDNS 417807).
3r. D’acord amb la Resolució rebuda per a l'Ajuntament, en data de 17 de desembre
de 2018, i Núm. d’expedient del Departament de Treball, Afers Socials i Família:
SOC026/18/00068, on s’atorga una subvenció total de 192.372,30 €.
4t. Vist l’Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del dia 7 de setembre de 2016 i
la seva pròrroga del dia 25 de juny de 2018.
5é. 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:
Primer. L’Adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, pel qual s’estableix la retribució de les persones en atur
que participen en les accions d’experiència laboral i formació del Programa Treball i
Formació, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya, signat
conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General de
Treballadores de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, en data 7 de setembre de 2016, prorrogat pels mateixos
signants el dia 25 de juny de 2018.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TFRO PANP (6 mesos)

Segon. Notificar la present resolució al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Justificació tècnica i econòmica accions formatives per als Serveis Locals
d'Ocupació (catàleg 2018) (exp. 3771/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. En data 18 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2018 i el seu règim regulador per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
El catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament
aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016 –2019”, a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.
2. Vistes les diferents actuacions susceptibles de ser aprovades i cofinançades en l’àmbit de
desenvolupament econòmic i, concretament en el marc del “Recull d’Activitats per als Serveis
Locals d’Ocupació: persones i empreses”, i d’acord amb la previsió d’accions a desenvolupar
des del Servei d’Orientació i Inserció Laboral i Formació Ocupacional durant l’exercici 2018,
en el període comprès des del 31 de maig al 14 de juny de 2018 es presenten diverses
sol•licituds, via telemàtica, adreçades a la Diputació de Barcelona, de diferents accions
formatives.
3. En data 3 d’agost de 2018, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona, a través de registre electrònic, es comunica a l’Ajuntament de Badia
del Vallès, l’aprovació d’un Decret de concessió dels recursos materials de diverses
sol·licituds presentades per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg
sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”, dins el
Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” (núm. 3/RASLO/18)”.
4. En aquesta resolució, la Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament de Badia del
Vallès que, d’acord amb els criteris de distribució recollits a la mateixa resolució, es
concedeixen els següents imports de subvenció per a cada acció formativa sol·licitada:
-“Prepara’t per al certificat ACTIC” (Nivell 1): 1.125,00€
-“Tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig?”: 1.687,50€
-“Alfabetització digital per a la recerca de feina”: 1.125,00€
-“Aprèn a fer els teus documents amb Word”: 1.125,00€
-“Com ser seleccionat a Infojobs! 70% d’efectivitat”: 240,00€
III. Fonaments de dret
1r. Vist l’acord núm. 689/2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29
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II. Relació de Fets
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Expedient número 3771/2018, relatiu a la justificació tècnica i econòmica de l’actuació “Com
ser seleccionat a Infojobs 70% d’efectivitat”, realitzada en el marc del Recull d'activitats per
als Serveis Locals d'Ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2018 de la Diputació
de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient

de desembre de 2017 referent a l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador.
2n. Vist el catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i
empreses”, dins el Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”
(núm. 3/RASLO/18)”.
3r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a
l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació local.

Per tot això, s'acorda:

PRIMER. Aprovar la presentació a la Diputació de Barcelona de la justificació tècnica i
econòmica de l’acció formativa realitzada “Com ser seleccionat a Infojobs 70% d’efectivitat”,
per un import total de 320,00 €.
SEGON. El cost total de l’actuació són 320,00 €, dels quals 80€ (25%) han estat assumits per
l’Ajuntament de Badia del Vallès, a càrrec de la partida 1303.2416.22706 del pressupost de
2018, en tractar-se d’una actuació cofinançada. La resta, fins a arribar a la totalitat del cost,
corresponen a l’ajut material atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 240,00
euros (75%).
TERCER. La presentació de la documentació justificativa es realitzarà telemàticament a
través del Portal de Tràmits dels Ens Locals i altres AAPP (PMT).
QUART. Aquest acord es notificarà a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació
de Barcelona.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 2018-0052
de data 23 de gener de 2018.
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5è. D'acord amb la resolució d'atorgament del Fons de Prestació “Finançament dels Serveis
Locals d'Ocupació a l'Ajuntament de Badia del Vallès en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
6è. D’acord amb les condicions per la justificació de les despeses disposades per l'Acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 18 de desembre de 2017
d’aprovació del Catàleg de Serveis de 2018 i la justificació documental incorporada a
l'expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4t. 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.

