Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/14

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

12 / d’abril / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretaria

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

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Moya Camarón:
«motius personals»
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
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 5 d'abril de 2019

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

Codi Validació: 53LYTQJCACR7TRHL5Z2FNH4HK | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 19

Tipus de convocatòria

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 03/05/2019
HASH: 6645a5b0a063e7ad7bd2f6b0119e42cf

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 02/05/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1251/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

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

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1251/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

2n. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2019/11 import 148.125,95 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/107 import 237.864,77 €
Relació núm. O/2019/108 import 8.573,74 € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Relació núm. P/2019/127 import líquid 7.413,64 € (Factures conformades al Gestiona)
Relació núm. P/2019/128 import líquid 335,72 € (Factures càrrec en compte)
Relació núm. P/2019/129 import líquid 400,00 € (Factures domiciliades)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2731/2016, relatiu a manteniment, conservació, connexió a una Central
Receptora i gestió d'incidències de les diferents centrals d'alarma antiintrusisme als diferents
equipaments i edificis municipals.
II. Relació de Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data del 12 de Maig del 2017, es va aprovar
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, del
contracte de prestació del servei de manteniment, conservació, connexió a una Central
Receptora i gestió d'incidències de les diferents centrals d'alarma antiintrusisme als diferents
equipaments i edificis municipals de Badia del Vallès, amb un pressupost de 15.500 € euros,
sense IVA.
2. En data del 14 de Juliol del 2017 es va aprovar en Junta de Govern Local, l’adjudicació de
l’expedient de contractació de serveis de manteniment, conservació i connexió a una central
receptora, a la empresa IMAN SEGURIDAD S.A., per un import anual de 12.476,67 euros,
sense IVA.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als articles 53, 146,
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, vigent al moment de l’aprovació del present contracte.
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 vigent al
moment de l’aprovació del present contracte, i de conformitat amb les facultats delegades en
aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de Gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de la despesa per a
fer front a la contractació de manteniment, conservació, connexió a una Central Receptora i
gestió d'incidències, de les diferents centrals d'alarma antiintrusisme als diferents equipaments
i edificis municipals, durant el període de Gener a Juliol de l’exercici 2019, ambdós inclosos,
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Favorable
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Aprovació despesa corresponent al contracte manteniment alarmes antiintrusisme de
gener a juliol 2019 (Expedient 2731/2016)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/130 import líquid 236.868,80 €

per l’import de 8.806,45 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1404.1512.21201.
Segon. Designar com a responsable del contracte a Antonio Núñez Rodríguez, enginyer
municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Excedència voluntària per incompatibilitat sr. Roberto Pescador (Expedient 1502/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1502/2019, relatiu a Excedència Voluntària per incompatibilitat Sr. Roberto
Pescador Fernández de Larrea.
II. Relació de Fets
1. En data 29 de juny de 2018, la Junta de Govern Local declara en situació d'excedència
voluntària per incompatibilitat al senyor Roberto Pescador Fernández de Larrea, amb efectes
de data 1 de juny, donada la contractació laboral a l'Ajuntament de Lliça de Vall.
2. En data 22 de març de 2019, el senyor Roberto Pescador Fernández de Larrea, amb
número de registre d'entrada 2019-E-RE-70, presenta instància amb la qual comunica un canvi
de lloc de treball i aporta un nomenament de funcionari interí com a tècnic superior de l'escala
d'administració especial de l'oficina d'activitats esportives de la Diputació de Barcelona.
3. Vist l'informe adjunt aquest expedient del servei de recursos humans.
III. Fonaments de dret
1r. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

3r. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
4t. La llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
5è. Resolució núm. 2018-0052, de 23 de gener de 2018, de l’Ajuntament de Badia del Vallès
amb el que s’acorda delegar a la Junta de Govern Local la declaració de les situacions
administratives del personal.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat, al senyor Roberto
Pescador Fernández de Larrea, amb efectes de data 1 de febrer de 2019 i romandrà en
aquesta situació mentre es mantingui en servei actiu en l'oficina d'activitats esportives de la
Diputació de Barcelona.
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2n. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals.

Segon. La situació administrativa que es reconeix no produeix reserva del lloc, abonament de
retribucions ni còmput de temps a efectes de promoció, triennis o drets passius.
Tercer. Finalitzada la relació de serveis amb la Diputació de Barcelona que dóna lloc aquesta
excedència, el funcionari haurà de sol·licitar el reingrés en el termini d'un mes. En cas de no
fer-ho es declararà d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular.
Quart. El reingrés a l'administració restarà supeditat a l'existència de plaça vacant dotada
pressupostàriament, mitjançant la participació en les convocatòries de provisió de llocs de
treball o per adscripció provisional a un lloc de treball, sempre que es compleixi amb els
requisits generals.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1500/2019, relatiu a traspàs concessió plaça de pàrquing núm. 16 de la
avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2002, es va adjudicar en
règim de concessió la plaça de pàrquing número 16 a favor de la Sr. Francisco Luque Castilla i
la Sra.Caremn Puertolas Broto i el contracte es va subscriure amb data 24 de setembre de
2002.
2. En data 28 de març de 2019, la Sra. Ana Dolores Arroyo Luque representant legal del Sr.
Francisco Luque Castilla, presenta instància demanant el traspàs de la plaça de pàrquing núm.
16 a favor del Sr. Eusebio Argueta Chica.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia núm.
052/2018, de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 16 a
favor del Sr. Eusebio Argueta Chica. fins al 24 de setembre de 2052 de la plaça d’aparcament
núm. 16, pel preu de 5.000,00 €.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.
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Autorització cessió dret d'ús privatiu plaça pàrquing 16 (Expedient 1500/2019)
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Sisè. Traslladar aquesta proposta d'acord a l'interessat, a l'àrea de Promoció social i
acompanyament educatiu, al Comitè d'empresa, a la Junta de personal i a les seccions
sindicals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Incorporar el present acord a l'expedient personal de la interessada.

Autorització cessió dret d'ús privatiu plaça de pàrquing 27 (Expedient 1495/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2. En data 26 de març de 2019, el Sr. José Ferrer Fernández, presenta instància demanant el
traspàs de la plaça de pàrquing núm. 27 a favor del Sr. Manuel Peláez Ibáñez y a la Sra. Maria
Angeles Martínez Hernández.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia núm.
052/2018, de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 27 a
favor del Sr. Manuel Peláez Ibáñez y a la Sra. Maria Angeles Martínez Hernández, fins al 12 de
novembre de 2053 de la plaça d’aparcament núm. 27.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

II. Relació de Fets
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2002, es va adjudicar en
règim de concessió la plaça de pàrquing número 27 a favor de la Sr. José Ferrer Fernández i a
la Sra.Gloria Fernández Roldán i el contracte es va subscriure amb data 12 de novembre de
2003.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1495/2019, relatiu a traspàs concessió plaça de pàrquing núm. 27 de la
avinguda de Burgos.

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades.

Aprovació Conveni de col·laboració amb Caixabank per la recaptació de tributs i preus
públics (Expedient 771/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 771/2019 relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració de recaptació de
tributs i preus públics amb el Banc Sabadell.
II. Relació de Fets
1. D’acord amb la resolució d’Alcaldia núm. 2018-1157, de data 13/12/2018, on s’aprova el
contracte menor d’adquisició de l’aplicació informàtica de gestió d’ingressos amb l’empresa
Absis Berger-Levrault per un import de 14.910 euros més 3.131,10 euros d’IVA per portar a
terme totes les funcionalitats necessàries pel correcte desenvolupament de la gestió
d’ingressos de l’Ajuntament.
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Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.

2. Vist el conveni adjunt amb Caixabank, que té per objecte facilitar la recaptació i el cobrament
als contribuents dels impostos, taxes, preus púbics i contribucions especials de l’Ajuntament.
3. Vist l’informe favorable de Tresoreria.
III. Fonaments de dret
1er. El que disposen els arts. 21 a 23, i 55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

4rt. El que disposen els arts. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
5è. El que disposen els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS).
6è. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
7è. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia
número 52/2018, de 23 de gener
Per tot això, s'acorda:

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

3er. El que disposen els arts.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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2on. El que disposen els arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària a favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a les parts interessades.

Aprovació expedient de contractació, Plec de clàusules i convocatòria de licitació per
les obres de reforma de instal·lacions enllumenat públic carrer porto 23 (Expedient
645/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 645/2019, relatiu al contracte d'obres de la Reforma de les instal·lacions
d'enllumenat públic i del Quadre elèctric (QE) del carrer Porto 23.

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

Codi Validació: 53LYTQJCACR7TRHL5Z2FNH4HK | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i el Banc
Sabadell per la col·laboració de la recaptació de tributs i preus públics.

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, de 19 de març de 2019, d’acord
amb la necessitat d’executar la obra de Reforma de les instal·lacions d'enllumenat públic i del
Quadre elèctric (QE) del carrer Porto 23, conforme a la Memòria valorada i l’estudi bàsic de
seguretat i salut, aprovada per acord de Junta de Govern de Local de 5 de desembre de 2018.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra de Reforma de les instal·lacions
d'enllumenat públic i del Quadre elèctric (QE) del carrer Porto 23 de Badia del Vallès, amb un
valor estimat de 53.054,13 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà aquesta
contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al Perfil de contractant
municipal els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per import total,
IVA inclòs, de 64.195,50 euros, amb càrrec a l’aplicació de les següents partides
pressupostàries:
1404.1651.63900 Enllumenat Públic – Altres inversions i reposicions: 18.430,75 euros.
1404.1513.63202 Eficiència Energètica – Lluminàries Porto 23: 45.764,75 euros.

Rectificació error material preu lloguer local núm. 1 (Expedient 1551/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1551/2018, relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte d’arrendament
del local comercial núm. 1 acordat per la Junta de Govern Local en data 22 de juny de 2018.
II. Relació de Fets
1. En data 22 de juny de 2018 per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar adjudicar
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2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 52/2018, de 23 de gener.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 13, 20, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 159 i
231 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per Informe-memòria de l’Oficina Tècnica de l’Àrea del Territori, de 9 d’abril de 2019,
s’acredita la necessitat de dur a terme aquest contracte administratiu d’obres i es motiva també
la tramitació tècnica, econòmica i pressupostària, amb la incorporació dels plecs de condicions
administratives particulars per a l’adequada, idònia i eficient regulació i execució del contracte,
d’acord amb l’esmentada Memòria valorada i per tal de donar compliment de les condicions
tècniques previstes al Decret 190/2015, del 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de
31 de Maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

al senyor Miguel Angel Marín Roman el local comercial núm. 1 mitjançant procediment
d’adjudicació directa d’acord al PCAETP amb l’activitat de “Espai per activitats culturals”.
2. Vist que desprès de la actualització de la base de dades dels locals comercials en aplicació
al “Text Refós del Pla de Dinamització Comercial” aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 27
de març de 2019 s’ha observat l’error material en quant a l'aplicació del preu per m2 en funció
de la categoria del local i de la seva activitat.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 52/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Rectificar l’error material de l’import en concepte de renda mensual sense IVA que
consta tant a l’acord de Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2018 com al contracte
d’arrendament signat en data 27 de juny de 2018 sent les dades correctes les que a
continuació es detallen:
Adreça

Activitat

1

Av Via de la Plata, 1

Renda
mensual
(sense IVA)
Espai per a activitats 258,20€
culturals

Duració

01/01/2030

Segon. Modificar la renda mensual del local comercial núm. 1, ubicat a l’avinguda Via de la
Plata, núm. 1 a la base de dades dels locals comercials d’acord al PCAETP que va servir de
base per a l’adjudicació d’aquest local. Tanmateix modificar el contracte d’arrendament signat
amb aquest Ajuntament en data 27 de juny de 2018 i pel mateix concepte.
Tercer. Requerir al senyor Miguel Ángel Marín Roman perquè en el termini no superior a 12
mesos des del moment de la notificació d’aquest acord dipositi en concepte de diferència de
rendes la quantitat de 866,00€ (sense IVA) d’acord a les dades que a continuació es detallen:
Data contracte: 27 de juny de 2018
Renda abonada erròniament : 171,60€/mensuals (sense IVA)
Renda a aplicar: 258,20€/mensuals (sense IVA)
Període liquidat erròniament: del 01/07/2018 al 30/04/2019 (10 mesos)
Total diferència a liquidar: 866,00€ (sense IVA)
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Local núm.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

III. Fonaments de dret
1r. L’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix que aquests podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Comprovat que al PCAETP que va servir de base per a l’adjudicació del local esmentat
consta la renda mensual sense IVA per import de 258,20€ i que a l’acord d’adjudicació de
Junta de Govern de data 22 de juny de 2018 la quantitat que consta en concepte de renda
mensual sense IVA es de 171,60€.

Quart. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal de l’esmena d’error material per que emeti la
corresponent carta de pagament així com la facultat de negociar l’import total de la diferència a
liquidar segons es detalla al punt tercer d’aquest acord.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Economia d’aquest Ajuntament per a la
modificació de les dades del local a la base de dades dels locals comercials.

I. Identificació de l’expedient
Expedient 690/2019, relatiu a la formalització de la pròrroga de l’adhesió al Protocol del Circuit
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona, fins a 31 de desembre de 2020.
II. Relació de Fets
L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les
programacions municipals d'arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en
espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics
Municipals. El Circuit és un programa gestionat per l'Oficina de Difusió Artística, que coordina
les estratègies de programació i difusió artístiques dels municipis adherits.
En data 8 de novembre de 2018, per acord de Junta de Govern núm. 549 de la Diputació de
Barcelona, s’ha aprovat la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol d’adhesió al
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014 i publicat al BOPB de 7 de novembre de
2014 (núm. de registre 022014029222). Així mateix, s’ha modificat la redacció del Pacte Quart,
apartat 1 d’aquest Protocol, que passa a tenir la següent redacció:
«Quart.- Requisits per participar en el Circuit:
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans i
serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents:
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a
l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene per
tal de desenvolupar l’activitat.
L’espai ha de disposar de: la llicència o comunicació en el cas de teatres privats les
assegurances de responsabilitat civil obligatòries»
La Participació al Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per
tal d'impulsar l'activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els quals
l'ens local hagi establert acords de col·laboració.
Aquest protocol té una vigència de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2018, amb
possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.
La formalització de la pròrroga de l’adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, té
una vigència fins el 31 de desembre de 2020.
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Tipus de votació:
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Favorable
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Aprovar la formalització de la pròrroga adhesió Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais
Escènics Municipals Àrea de Cultura fins el 31 de desembre de 2020 (Expedient
690/2019)

III. Fonaments de dret
El present Protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions
normatives següents:

Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya
(ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el règim jurídic
dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens locals.
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Protocol.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la formalització de la pròrroga de l’adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, prorrogat fins el 31 de desembre de 2020.
Segon. Notificar la sol·licitud i el certificat d’autorització d’adhesió al Protocol del circuit de la
Xarxa d'Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, prorrogat fins el 31 de desembre de 2020.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de convenis
interadministratius.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
LRBRL), i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC), en tant que aquests preceptes
legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la seva demarcació
territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal mitjançant
qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació integral i
adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència municipal.

TEMES D'URGÈNCIA: Modificació preus memòria valorada per la instal·lació d'una
marquesina Camp de fütbol "Sergio Busquets" Expedient 745/2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 745/2019, relatiu a l’aprovació de la Memòria Valorada per a les obres
d'instal·lació d’una marquesina en les grades del camp de futbol municipal «Sergio Busquets»
de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En sessió de data 8 de març de 2019, la junta de govern local, aprova la Memòria Valorada,
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i la documentació annexa per a les obres de millora de la
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

instal·lació d’una marquesina en les grades del camp de futbol redactat pels Serveis de
l’Oficina Tècnica de Territori de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per un import de 17.399,80
euros més 3.653,96 euros d’iva. Exp.745/2019
2. En data 8 de març de 2019, per provisió de la Tinenta d’alcaldessa de Territori, s’inicia
expedient per a la contractació menor de les obres d'instal·lació d’una marquesina en les
grades del camp de futbol municipal. Exp 814/2019

5. A la vista d’aquests fets, els serveis tècnics efectuen consultes per valorar, a la vista de les
característiques particulars de l’obra, si els preus de mercat estan per sobre dels preus aplicats
per obtenir el valor de licitació ( bases de l’ITEC).
6. Atenent a l’Informe dels serveis tècnics de Territori, de data 11 d’abril de 2019.
III. Fonaments de dret
1r. 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.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

4. En data 20 de març BimIzed, comunica que no presenten oferta per considerar que els
preus aplicats en la valoració estan per sota dels preus del mercat actuals. L’empresa Parmar
ens comunica que ells només poden contar el capítol 2, “subministra i instal·lació de la
marquesina” i Cladd SBD, S.L., en data 6 d’abril presenta oferta per import de 24.091,45 euros
més 5.059,21 euros d’iva (per sobre del preu de licitació). És per això que en data 8 d’abril de
2019 s’envia consulta a una quarta empresa Voracys, que, en data 10 d’abril presenta oferta
per un import de 20.412,52 euros més 4.286,63 euros d’iva, és a dir per sobre del preu de
licitació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. El mateix dia, s’envien consultes a tres empreses que tenen l’experiència i solvència per a
poder dur a terme les obres objecte d’aquest contracte perquè presentin la seva oferta abans
del dia 19 de març de 2019. Les empreses son: BimIzed, Parmar Parkings y Marquesinas, S.L.
i Cladd SBD, S.L.

Primer. Aprovar la modificació dels preus de la Memòria valorada per a les obres de millora
d’Instal·lació d’una marquesina en les grades del camp de futbol, aprovada en data 8 de març
de 2019 en sessió de junta de govern local, per tal d'ajustar-la als preus de mercat actuals per
import de a 26.849,11 € (IVA inclòs), de conformitat amb els antecedents exposats.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació contracte menor obres tanca perimetral al parc del
Mediterrani com a "correcan" (Expedient 874/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 874/2019, relatiu al contracte menor per a la instal.lació d'una tanca
perimetral al parc del Mediterrani com a "correcan".
II. Relació de Fets
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Per tot això, s’acorda:

1. Per informe del servei gestor de Parcs i Jardins, de data 13 de març de 2019, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a permetre
l’esbarjo dels gossos en una zona segura, que afavoreixi la socialització i puguin gaudir d’un
espai mes ampli per campar amb llibertat i practicar l’exercici necessari per portar una vida
saludable sense molestar a altres persones i on els propietaris recullin les deposicions
garantint d'higiene del espai i els seus entorns
2. La junta de Govern Local de data 8 de març de 2019, va aprovar la memòria valorada,
documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut, que defineix les condicions i
característiques de la instal·lació de la tanca perimetral.

5. En data 10 d’abril de 2019, s’emet informe de contractació per part dels serveis de l’Oficina
tècnica de territori.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 13, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, 232 i següents i
disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de
gener.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor d'obres de instal.lació d'una tanca perimetral al parc del
Mediterrani com a "correcan", amb l’empresa Cerramientos Vadia S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

4. En data 15 de març de 2019, es convida a tres empreses especialitzades en tanques
metàl·liques perimetrals per tal que presentin oferta per a la instal·lació a adjudicar. En data 8
d’abril es rep proposta econòmica d’una de les empreses amb les característiques que preveu
la memòria valorada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. S’inicia expedient amb l’acta de replanteig d’aquesta memòria de data 12 de març de 2019.

a) Objecte. Obres de instal.lació d'una tanca perimetral al parc del Mediterrani com a
"correcan", codi CPV 34928200-0
c) Preu del contracte. 16.154,09 euros nets, i 3.392,36 euros d’IVA
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures es
podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. Les determinades en la memòria valorada,
documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut, aprovat en JGL de data 8 de
març de 2019.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
g) Responsable del contracte i de la direcció facultativa. L’arqutiecta tècnica municipal,
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b) Termini d’execució i vigència. La duració prevista de la instal.lació és de 3 setmanes.

Sandra Mota Nogales.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per a la
instal.lació d’una tanca perimetral al parc del Mediterrani com a "correcan" per un import de
19.546,45, amb càrrec a l'aplicació 1204 1711 62100 del pressupost general vigent.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1529/2019, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder extra
corresponents al mes d’abril.
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Número : 2019-0013 Data : 02/05/2019

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació targetes moneder abril extra 2019 (Expedient
1529/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i
següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 200,00€ (dos-cents euros), corresponent a les recàrregues de les targetes moneder extra
del mes d’abril de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest
expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de 200,00€.
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III. Fonaments de dret

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació ajuts menjador gener de 2019 (Expedient 386/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 386/2019, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents al mes de gener de 2019.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0803 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La resolució d´Alcaldia núm. 2018-0759 de data 29/8/2018 va aprovar acceptar els ajuts de
menjador escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
curs 2018/2019, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local de data 22 de març de 2019 va aprovar proposta de despesa en
fase (A) per un total de 140.000 € ( cent quaranta-mil euros) a càrrec de la partida
pressupostària 0803 2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador
escolar del període de gener a juny de 2019 del curs 2018/2019.
Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de gener per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.
Vist l’informe emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i
Dependència i Igualtat.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia núm.
052/2018, de 23 de gener de 2018
S' ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA La Jota per import de 5.995,80 € (cinc mil nou-cents
noranta-cinc euros i vuitanta cèntims).
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Per tal d' aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d' ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
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Atès l' objectiu d' aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA Pablo Picasso per import de 35,80 € (trenta-cinc euros i
vuitanta cèntims).

Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badiadel
Vallès a fer l’endós a AFI Escola El Martinet per import de 300,60 € (tres- cents euros i seixanta
cèntims).
Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a Col.legi Jesús Salvador per import de 160 € (cent-seixanta euros).
Vuitè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a AMPA La Sardana per import de 4.514,60 € (quatre mil cinc-cents-catorze
euros i seixanta cèntims).
Novè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Escoles Mare del Diví Pastor per import de 137 € (cent
trenta-set euros).
Desè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a l’AMPA Seguidilla per import de 4.990’10 € (quatre mil nou-cents noranta
euros i deu cèntims).
Onzè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Escola Anunciata per import de 209’7 € (dos-cents-nou euros i
set cèntims).
Dotzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a la Unió de Centres Privats Estel per import de 550 € (cinc-cents
cinquanta euros).
Tretzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
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Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a El Tamboret-Escola Marta Mata per import de 71,60 €
(setanta-un euros i seixanta cèntims).
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Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Educadors Quatre Bellaterra S.L. per import de 42,70 €
(quaranta-dos euros i setanta cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a Escola Estel- Unió de Centres Privats per import de 40,30 €
(quaranta euros i trenta cèntims).

alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Escola Mare de Deu per import de 182’90 € (cent vuitanta-dos
euros i noranta cèntims).
Catorzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Escola Elisa BAdia per import de 132’10 € (cent trenta-dos
euros i deu cèntims).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3866/2018, relatiu al Procediment de contractació patrimonial per a la
concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per concurs dels espais
municipals: local comercial números 147 i 148, Bar-cafeteria ubicat al casal d’Avis i
Bar-cafeteria ubicat a l’edifici El Molí de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. A la vista què la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en data 22 de març de 2019, va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment de
contractació per a la concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per concurs de tres
espais municipals: local comercial números 147-148, Bar-cafeteria ubicat al Casal d’Avis i
Bar-cafeteria ubicat a l’edifici de El Molí de Badia del Vallès.
2. A la vista que l’espai primer està previst destinar-lo, en general, a qualsevol activitat
comercial i que els espais segon i tercer estan destinats exclusivament a bar-cafeteria.
3. Donant compliment al Pla d’Acció Comercial aprovat pel Ple en data 28 de novembre de
2018 on preveu al punt 2.2 que promourà l’oferta al municipi acotant el tipus d’activitat que no
sigui de caràcter comercial o que estigui sobredimensionada al municipi. I de conformitat amb
l’acord de ple de data 27 de febrer de 2019 pel qual no s’acceptaran propostes relacionades
amb activitats de sales recreatives, de jocs i apostes. I tenint en compte que aquestes
mateixes consideracions es troben recollides d’igual manera al text refós del Pla d’Acció
Comercial que va aprovar el ple de la corporació en data 27 de març de 2019.
4. Atesa la provisió d’alcaldia de data 14 de desembre de 2018 que considera la conveniència
de realitzar una concessió administrativa del local comercial números 147-148, per tal de donar
servei a l’equipament on està ubicat i d’oferir un servei comercial a la zona de l’entorn.
5. Atès el certificat d’inventari que es troba a l’expedient aquest local comercial es troba en
l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de Badia del Vallès ubicat en el bé immoble
Centre Cívic-Hotel d’Entitats que inclou també l'Auditori Municipal.
6. Atesa la clàusula vuitena de l’esmentat plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars que va ser aprovat per la JGL, al punt 2 titulat activitats no permeses, es
va incorporar les activitats de bars, cafeteries i restaurants per error, doncs la regidoria de
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Favorable
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TEMES D'URGÈNCIA: Modificació de la Clàusula vuitena del Plec per a la concessió
administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per concurs dels espais municipals:
local comercial números 147 i 148, Bar-cafeteria ubicat al casal d’Avis i Bar-cafeteria
ubicat a l’edifici El Molí de Badia del Vallès.(Expedient 3866/2018.)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quinzè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de gener per import total de 17.363’20 € (disset mil tres-cents seixanta-tres euros i vint
cèntims).

promoció econòmica i comerç considera que aquest tipus de servei complimenta l’oferta que
es pot oferir a l’Auditori Municipal i al mateix equipament on es troba ubicat el local.
III. Fonaments de dret
1r. La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

Segon. Publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, amb una antelació mínima de 20 dies naturals a l'assenyalat com a últim per a la
recepció de les proposicions. Simultàniament els interessats podran presentar les seves
proposicions en la forma i termini previstos al Plec de condicions.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació bases reguladores proves selectives lloc de treball
interventor/a (Expedient 1558/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 1558/2019, relatiu a l’aprovació de les bases i convocatòria del procés de
selecció per proveir el lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en
règim de funcionariat interí i mitjançant concurs de mèrits, per substitució de l’actual
Interventora per baixa de maternitat.
Relació de Fets
Primer. Atenent a la normativa actual i en concret a l’article 3 del Reial decret-Llei 10/2015 d'11
de setembre pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost
de l'Estat, modifica l’article 92 bis de la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del
Règim local, de forma que les funcions de tresoreria s’atribueixen a l’escala secretariaIntervenció. Donada la esmentada modificació i degut al número de habitants d’aquest municipi
restem amb la obligació de comptar amb les figures diferenciades d’ Intervenció i Tresoreria.
Segon. En data 31 de gener de 2018, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge acorda nomenar com a funcionària interina a la senyora Jessica Vázquez
Sánchez per ocupar el lloc de treball d’intervenció de classe segona d’aquest Ajuntament,
reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada.
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Primer. Modificar el punt 2 de la clàusula vuitena d’activitats permeses, no permeses i
específiques per a l’espai dels locals comercials números 147-148, eliminant les activitats
comercials següents: bars, cafeteries i restaurants, quedant el redactat d’aquest punt de la
manera següent:
2. Activitat no permeses. No obstant això, per al present procediment hi queden excloses i no
admeses proposicions respecte les activitats següents: perruqueries, sales d’activitats lúdiques
i de jocs recreatius i apostes, supermercats de tot tipus, clubs o associacions de productes de
cànnabis o similars i locutoris.
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2n. De conformitat amb l’establer 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 de resolució:
S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— L’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix que aquests podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

Tercer. Atenent la imminent incapacitat temporal que derivarà en un permís per maternitat de la
Interventora, la provisió d’aquest lloc de treball resulta necessària i urgent, ja que no ha estat
possible la seva provisió per funcionari d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb els
procediments establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i per
tant es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça
d’interventor/a d’acord amb les bases annexades a l’expedient número 1558/2019.

Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per proveir el lloc de treball
d’Interventor/a de l’Ajuntament de Badia del Vallès grup A, subgrup A1, CD 30 i codi intern
221200, en règim de funcionariat interí i mitjançant concurs de mèrits, per substitució de
l’actual Interventora per baixa de maternitat.
Segon. Aprovar el procediment i convocar el procés selectiu, fixant com a termini màxim de
presentació de sol·licituds deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC).
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí
Oficial de la Província i també a la seu electrònica i tauler d’anuncis d’Aquest Ajuntament, així
com l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Fer la petició a l’organisme corresponent que ha de formar part del Tribunal, designar
als membres i aprovar la seva composició, notificar-los la resolució de designació perquè
prenguin coneixement i publicar la composició.
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Per tot això, s'acorda:
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1. Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
3. Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´
octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic.
4. Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Pública.
7. De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i atesa la delegació a favor de la Junta de Govern Local
aprovada per Resolució d’Alcaldia 229/2016 de 23 de març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

