
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/2015

(expte. 1998/2015)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015

Badia del Vallès, 18 de setembre de 2015

La Junta de Govern Local quan són les 13:00 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici 
de l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Ivan Sanz Pérez

La Corporació està assistida per secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de 
l’acte.

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que 
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre la  
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior

2. Documents comptables (expte. 1987/2015)

3. Contractació informadora-recepcionista complex esportiu (expte. 1973/2015)

4. Sol·licituds subvenció FOAP (expte. 1888/2015)

5.  Aprovació pagament quota Fons Català de Cooperació Poble Saharaui  (expte. 
1772/2015)

6. Aprovació pagament quota anyal Fons Català de Cooperació (expte. 1326/2015)

7. Aprovació addenda conveni Pla Educatiu Entorn (expte. 1331/2015)

8. Justificació subvenció «Coneguem els nostres parcs» (expte. 736/2015)

9. Atorgament subvenció entitats i associacions 2015 (expte. 657/2015)

10. Aprovació conveni Campus Itaca (expte. 946/2015)

11. Ajuts d'urgència social setembre 2015 (expte. 1924/2015)

12.  Acceptació  de  subvenció  per  la  realització  d'accions  formatives  del  «Recull 
d'activitats per als serveis locals d'ocupació: Persones i Empreses» (expte. 726)

13. Temes d'urgència

1.      ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia  4 de  
setembre de 2015.

2.      DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1987/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En  data  15  de  setembre  de  2015  s’ha  procedit  a  la  fiscalització  prèvia  i  comptabilització 
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals gestors de 
les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.   

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de  
les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è  de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/2015, de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de  
15.032,80 €, segons es detalla a la relació núm. 26/2015, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de  225.545,79  €,  segons es detalla a la relació núm. 110/2015, 
adjunta.

Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases O 
i ADO, per un import total de  545,70  €,  segons es detalla a la relació núm. 111/2015, adjunta 
(Factures de SOREA).

3. CONTRACTACIÓ INFORMADORA-RECEPCIONISTA COMPLEX ESPORTIU

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1973/2015,  relatiu  a  contractació  informadora-recepcionista  complex 
esportiu
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II. Relació de Fets

1.   Que  mitjançant  informe  emès  pel  Técnic  d'esports  de  l’àrea  d´acompanyament  a  les 
persones, servei d´esports, amb data 10 de setembre de 2015, proposant la contractació per 
màxima urgència de la senyora Lorena Martin Moreno, com a informadora-recepcionista, per 
suplir el permis de maternitat, de la treballadora, senyora Noelia Manzaneda Gómez, titular del  
lloc de treball vacant

2. Que no consta a la plantilla actual d’aquest ajuntament cap empleat que pugui assumir les 
funcions per les que es sol·licita aquesta contractació, i malgrat les restriccions imposades pel  
Reial Decret Llei 20/2011, en el cas d’atenció als usuaris del Complex esportiu, donat el seu 
ampli horari d´atenció al públic, és imprescindible la contractació d’aquesta treballadora.

 

III. Fonaments de dret

1r. Vist l’art. 10.1 de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril i  
art. 291.3 del 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,

2n.Vist l’art. 124 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa  
en un text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, 

3r. arts. 55 f) i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del  
Personal al servei de les Entitats Locals, i altres disposicions aplicables

4t. Vist l’informe del Tècnic Municipal

5e. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
2015/468, de 25 de juny

Per tot això, s'acorda:

Primer. Contractar, per màxima urgència, mitjançant un contracte laboral per interinitat, a la 
senyora Lorena Martin Moreno, a l’empara del que disposa el RD 2720/1998, d'ET i d’altra  
legislació d’aplicació, amb la categoria d´informadora-recepcionista. L’objecte de la contractació 
és  per suplir el permis de maternitat, de la treballadora, senyora Noelia Manzaneda Gómez, 
titular del lloc de treball vacant, l’inici serà el 21 de setembre i fins el 17 de desembre de 2015.

Segon. La  jornada de treball  serà de 37,30  hores  setmanals,  amb una  retribució  bruta  de 
1061,31 € mensuals, i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s’incorpora 
l´interí.

Tercer.  El cost d’aquest nomenament fins el 17 de desembre de 2015, és de 3590,77 euros 
amb càrrec a la partida 0503.3411.13100, i de 1195,72 euros a la partida 0503,3411.16000, del 
pressupost municipal vigent, tot plegat diferit a les nomines corresponents de l’any 2015. 

Quart.  Notificar  el  present  acord a la persona interessada, a l’àrea corresponent, al  comitè 
d’empresa, junta de personal i seccions sindicals.

4. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FOAP
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I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1888/2015, relatiu a la Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria 
FOAP-2015 del SOC.

II. Relació de Fets

1. En data 24 d'agost de 2015, es va publicar al DOGC l’ORDRE EMO/260/2015, de 17 d'agost, 
per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions 
de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria 
per a l'any 2015 (FOAP 2015) 

2. D'acord amb l'objecte i contingut de l'Ordre, i amb les necessitats detectades i objectius del 
Servei Municipal d'Ocupació, es considera oportú concorre a l'esmentada convocatòria.

III. Fonaments de dret

1r. A l’article 2 de l'Ordre EMO/260/2015 sobre accions subvencionables indica que per aquesta 
convocatòria es poden sol·licitar subvencions per dur a terme les següents tipologies d’accions 
formatives:

Especialitats  adreçades  a  l’obtenció  de  certificats  de  professionalitat  que  es  programin 
completes  (mòduls  formatius,  formació  complementària  i  mòdul  de  formació  pràctica  en 
empresa).

I  totes  les  especialitats  que es  sol·licitin  han d’estar  incloses  a l’annex 6 d’aquesta Ordre. 
(Especialitats convocades i prioritzades a cada territori)

2n. La Base 2 de l'Ordre EMO/260/2015, estableix que podran ser entitats beneficiàries que 
poden accedir a les subvencions previstes en aquestes bases:

b)  Les  administracions  públiques  d’àmbit  local  i  les  entitats  que  hi  estiguin  adscrites  o 
vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, 
d’acord amb el que estableix el 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, inscrites al Registre de centres i entitats  
de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

3r. L'Ajuntament de Badia del Vallès està inscrit com a centre col·laborador del SOC i per tant  
compleix els requisits per poder sol·licitar la subvenció per la realització  d'accions de formació 
d'oferta.

4t.  Examinada la documentació que l’acompanya, i  de conformitat  amb allò establert  en la 
pròpia convocatòria.

5é.  Vista  la  delegació  atorgada  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  Local,  segons  Resolució 
d'alcaldia núm. 468/2015, de 25 de juny de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar i  presentar al  Departament d'Empresa i  Ocupació,  al  Servei  d'Ocupació de 
Catalunya la sol·licitud per  a la concessió de subvencions per  a la realització d'accions de 
formació  d'oferta  en  àrees  prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores 
desocupades en les especialitats homologades:
Certificat de professionalitat d'Activitats de venda
Certificat  de professionalitat  d'Atenció  sociosanitària  a  persones  dependents  en institucions 
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socials.
Certificat de professionalitat d’Activitats administratives en la relació amb el client 

Segon. Sol·licitar al Departament d'Empresa i Ocupació, al Servei  d'Ocupació de Catalunya 
una subvenció de 123.652,50 € per la realització de les accions formatives.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació,  al  Servei  
d'Ocupació de Catalunya  (SOC).

5. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ POBLE SAHARAUI

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1772/2015, relatiu al pagament de la quota del Fons Català de Cooperació, 

 

II. Relació de Fets

1. Aquest ajuntament forma part de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el 
poble Saharaui i porta molts anys col·laborant amb el Fons Català de Cooperació i hi té una 
confiança absoluta.

2. Des del Fons Català de Cooperació ens fan arribar la certificació de la quota corresponent a 
l'any 2015.

3. L'import d'aquesta quota es de 123,00 euros per l'exercici 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la quota de 123,00 euros per a la col·laboració al desenvolupament de l Poble 
Saharaui a traves del Fons Català de Cooperació.

Segon. Aprovar el document ADO que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, amb càrrec a 
la partida 0703. 2314/ 48906 del pressupost vigent.

Tercer. Notificar el present acord al Fons Català de Cooperació.

6. APROVACIÓ PAGAMENT QUOTA ANYAL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1326/2015,  relatiu  a  la  Liquidació  de  la  Quota  del  Fons  Català  de 
Cooperació

 

II. Relació de Fets

1.  El  Servei  de  Cooperació  d’aquest  Ajuntament  vol  col·laborar  amb  el  Fons  Català  de 
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Cooperació, que vol promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països  
desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors  
del  desenvolupament  humà  i  els  drets  humans,  tot  finançant  projectes  que  prioritzen  la 
participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i 
educació realitzats per les associacions del nostre país.

2. En data de 27 d'abril de 2015 s’informa des del Fons Català de Cooperació a aquest servei,  
de la quota anual a abonar a aquell organisme, que és de 1.100 €.

III. Fonaments de dret

1r. L’Ajuntament té un compromís amb els projectes de cooperació al desenvolupament i de 
solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits. 

2n.  L’Ajuntament  de Badia  del  Vallès  és  soci  del  Fons  Català  de Cooperació  i  anualment  
participa donant suport a algun dels projectes de cooperació proposats per aquest. 

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número 
468/20015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Fer efectiva la quota anual corresponent al nostre municipi per formar part del Fons 
Català de Cooperació, que enguany és de 1.100 € (mil cent euros), amb càrrec a la partida  
0703.2314.48906 del pressupost municipal.

Segon. Aprovar el document comptable ADO que s’adjunta i forma part d’aquesta proposta. 

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades

7. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU ENTORN

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1331/2015 , relatiu a l'Addenda al Conveni PEE (Pla Educatiu d'Entorn) 2015 
per establir els termes de la col•laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya  
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

 
II. Relació de Fets

1. En data 24 de juliol de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Badia  del  Vallès van subscriure un conveni  de col·laboració en matèria  de 
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn.
2. Que el desenvolupament del projecte del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses, que 
cal atendre.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el 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; 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 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

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. 6 i següents de la Llei  
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  
procediment administratiu comú; 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 468/2015, de 25 de juny, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això,  s'acorda:

Primer.  Acceptar  i  signar  l'Addenda al  Conveni  de  col·laboració  entre  l'administració  de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'ensenyament i l'Ajuntament de Badia del 
Vallès per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2015-2016,per import de Sis mil vuit-cents euros 
(6.800,00) destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla 
Educatiu d'Entorn, per al curs acadèmic 2015-2016

Segon. Notificar la present resolució a la subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat 
Educativa, Via Augusta 202-226, 4ª planta B, 08021 Barcelona

8. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS

 I. Identificació de l’expedient

Expedient número 736/2015, relatiu a la Justificació de la subvenció «Coneguem els Nostres 
Parcs 2015»

 

II. Relació de Fets

Vistes les Bases que regules l'atorgament de subvencions als Ajuntaments de la província de 
Barcelona per subvencionar a les escoles de 6è de primària per fer front ales despeses del 
transport escolar que es realitzin amb motiu de la companya «Coneguem els nostres parcs», 
endegada pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Vista la importància que té per ala ciutat que els nois i noies desenvolupin sensibilitat cap al 
medi ambient i el patrimoni natural.

S'acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Badia 
del Vallès, per valor de 623,54€ ( Sis cents vint-i-tres amb cinquanta quatre euros) atorgada per 
l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Segon.  Comunicar-ho  a  la  Unitat  de  Gestió  Econòmica  a  l'Àrea  d'Espais  Naturals  de  la 
Diputació de Barcelona, C/ Compte d'Urgell 187, edifici el rellotge, 3ª planta, 08036 Barcelona.

9. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS I ASSOCIACIONS 2015

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 657/2015, relatiu a SUBVENCIONS ENTITATS I ASSOCIACIONS 2015

II. Relació de Fets

1. Vist que la Junta de Govern Local en la sessió del 15 d'abril de 2015, va aprovar les bases 
d'atorgament de subvencions per al 2015 les quals recullen també els criteris de valoració.

2.  Vistes  les  sol·licituds  i  projectes  presentades al  registre  de l'ajuntament  per  part  de les 
entitats i associacions de Badia del Vallès.

3.Vista l'acta de la comissió de data 03 de juny de 2015, encarregada d'estudiar i valorar els 
projectes presentats per les entitats.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la 
ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d'aplicació.

2n.  D'acord  amb  les  bases  específiques  reguladores  de  la  concessió  de  subvencions 
destinades a entitats, associacions i  grups no formals de Badia del  Vallès que s'adjunten i  
formen part d'aquesta proposta, així com el formulari annexes sol·licituds.

3r. 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. Concedir subvencions a les entitats i associacions de Badia del Vallès segons la relació 
annexa que forma part d'aquesta proposta.

Segon. Aprovar els documents comptables en fase DO que s'adjunten i formen part d'aquesta 
proposta.

Tercer.  Notificar  l'adopció  d'aquest  acord  als  diferents  serveis  afectats  de  l'Àrea 
d'Acompanyament  a les Persones d'aquest  Ajuntament,  i  a totes les entitats i  associacions 
interessades, incloses a aquelles que no s'hagi atorgat subvenció.

10. APROVACIÓ CONVENI CAMPUS ITACA

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 946/2015, relatiu al  Conveni  Campus ítaca, entre la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS) i l'Ajuntament de Badia del Vallès, per a la participació en el projecte Campus 
Ítaca de dotze alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents a 3r curs d’Ensenyament 
Secundari Obligatori. 

II. Relació de Fets
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1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor d'educació de l'Àrea d'Acció 
Social i Cultural, s'ha negociat acordar el conveni administratiu amb la FUNDACIO AUTÒNOMA 
SOLIDÀRIA, amb la finalitat que participin dotze alumnes al  proper Campus Ítaca. Aquesta 
participació consistirà en una estada diürna de nou dies als mesos de juny o juliol al Campus de 
la UAB.

2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats 
públiques,  i  els  preceptius  de  la  intervenció  i  secretaria  municipals  que  garantitzen  la 
sostenibilitat  financera de la hisenda municipal,  les competències delegades i  les garanties 
jurídiques conforme la legislació aplicable.

III. Fonaments de dret

1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el 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; 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; 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. 6 i següents de la Llei  
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  
procediment administratiu comú; 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 468/2015 de 25 de junio, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració institucional entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i  
la FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA per emmarcar l'actuació entre la FAS i l'Ajuntament de 
Badia  del  Vallès  en  la  participació  en  el  projecte  "Campus Ítaca"  de la  UAB i  atendre les 
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.  

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.860,00 euros, en concepte de 
la participació de dotze alumnes del municipi al Campus Ítaca, i amb càrrec a la partida 10/03 
3201 22799 del pressupost vigent per a 2015. 

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA. 

11. AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SETEMBRE 2015

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1924/2015, relatiu a AJUTS URGÈNCIA SOCIAL SETEMBRE  2015

II. Relació de Fets

Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la  
obligació  de facilitar  ajuts  d’urgència  social,  en  especial  a  les  persones  que es  troben  en 
situació de vulnerabilitat.
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Atès que 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 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  compta,  per  a  l’any  2015,  amb  dotació 
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent. 

Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social. 

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. 

S'acorda:

Únic: Aprovar l’autorització, compromís de despeses, reconeixement d’obligacions i pagament a 
justificar  (fases  ADOJ),  per  un  import  de  20.000,00  €,  per  atendre  les  obligacions, 
corresponents al mes de setembre  de 2015, derivades de l’atorgament d’ajuts d’urgència social 
a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

12. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES DEL 
«RECULL  D'ACTIVITATS  PER  ALS  SERVEIS  LOCALS  D'OCUPACIÓ:  PERSONES  I 
EMPRESES»

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 726/2015, relatiu a les subvencions per la realització d’accions formatives 
del  Recull  d'activitats  per  als  serveis  locals  d'ocupació:  persones i  empreses.  Convocatòria 
2015.

II. Relació de Fets

1. En data  27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador, la convocatòria per a la 
concessió de recursos que s'hi inclouen, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del  
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (BOPB 8 de juny de 2012).

 

2.  D’acord  amb la  previsió  d’accions  a  desenvolupar  des  del  Servei  Municipal  d’Ocupació 
durant  l’exercici  2015,  i  vistes  les  diferents  actuacions  susceptibles  de  ser  aprovades  i 
cofinançades en l’àmbit de desenvolupament econòmic i, concretament en el marc del Catàleg 
de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el 13 de març de 2015 es 
va aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona una sol·licitud de les activitats incloses al 
“Recull d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses” següents: 

Taller d’alfabetització digital: “Alfabetització Digital per a la Recerca de feina”. 

Taller d’alfabetització digital: “Alfabetització Digital per a la Recerca de feina”. 

Taller d’alfabetització digital: “Office Bàsic”. 
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Taller d’alfabetització digital: “Xarxes Socials”.  

3.  En  data  5  de  maig  de  2015  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  va  rebre  una  resolució  
d’atorgament de la Diputació de Barcelona, on se’ns atorgava una subvenció total de 3.294,00 
€ per la realització de tres de les quatre accions formatives sol·licitades.

4.  En data 29 de maig de 2015 es  va acceptar  la subvenció atorgada,  mitjançant  Decret 
2015-0415,  per un import de 3.294,00 €.

4.  Posteriorment, en data 14 de juliol de 2015 l’Ajuntament de Badia del Vallès va rebre una  
nova  resolució  d’atorgament  de  l’acció  formativa  pendent  que  no  havia  estat  atorgada 
anteriorment, per un import total de 1.080,00 €.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador, la convocatòria per 
a la concessió de recursos que s'hi inclouen, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (BOPB 8 de juny de 2012).

2n. D'acord amb les resolució d'atorgament rebuda per l'Ajuntament, en data 14 de juliol de 
2015  on  s’atorgava  a  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  un  ajut  econòmic  per  un  total  de 
1.080,00 € per la realització d’un taller d’alfabetització digital: “Office Bàsic”.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del “Recull  
d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”, per import de 1.080,00 €, 
destinada al finançament del 75% del cost del Taller d’Alfabetització Digital: “Office Bàsic”.

Segon. Vincular-la a la partida pressupostària que correspongui del pressupost d’ingressos del  
2015.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

I no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva María 
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les tretze hores i trenta-cinc minuts, el qual, com a 
secretària municipal, en dono fe.
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