
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 31/2016

(expte. 2402)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2016

Badia del Vallès, 7 de octubre de 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, 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. Aprovació de documents comptables (expte. 2410/2016)

3. Baixa cambra fruites núm. 1 Mercat Municipal (expte. 2319/2016)

4. Contracte menor serveis assistència tècnica Pla Local prevenció resídus municipals (expte. 2179/2016)

5. Aprovació Conveni fraccionament deutes local núm. 58 (expte. 2216/2016)

6.  Aprovació  llista  d'admesos  i  designació  Tribunal  borses Treball  Social  i  Educadors  Socials  (expte. 
1432/2016)

7. Adhesió Conveni Marc Interoperabilitat AOC

8. Temes d'urgència

1. Acta de la sessió anterior

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia 30 de 
setembre de 2016.

2. Aprovació de documents comptables
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2410/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets

En data 5 / octubre / 2016, s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional  
dels  documents  comptables,  tramesos  pels  diferents  serveis  municipals  gestors  de  les 
despeses, inclosos a les relacions adjuntes. 

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

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de  
les hisendes locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei  
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.

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

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de  
1.078,23 € , segons es detalla a la relació núm. 23/2016, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 108.547,28 € , segons es detalla a la relació núm. 78/2016, 
adjunta.

3. Baixa cambra fruites núm. 1 Mercat Municipal

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2319/2016, relatiu a la baixa de la cambra comú de fruites i verdures del 
Mercat Municipal núm. 1.

II. Relació de Fets

1.  Per  instancia  a  l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  amb  número  de  registre  d’entrada 
7182/2016, la senyora Maria Rayo Peralta,  com concessionària de les parades del  Mercat 
municipal núm. 155-156 destinades a l’activitat de Fruites i Verdures,  ha sol·licitat  la baixa de 
la cambra de fruites núm. 1  de 3’78  m3 de superfície i  amb data del 30 de setembre de 2016.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

2. En data 26 de setembre de 2016 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en 
data  29 de setembre de 2016 s’emet  informe de deutes per part del departament d’intervenció.

III. Fonaments de dret

1r. Vist l’acord de Junta de Govern de data 27 de gener de 2015  en el que desprès de  les  
modificacions  per  les  reformes  efectuades  al  mercat  municipal  dins  de  la  tercera  fase  de 
Reforma Integral  del  Mercat,  a  la  Sra.  Maria  Rac se li  va  assignar  la  càmera  de fruites  i 
verdures núm. 1 i amb una superfície de 3'78m3.

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

Per tot això, s'acorda:

Primer. Donar de baixa de  la cambra de fruites i verdures núm. 1   en el padró, amb una 
superfície 3’78 m3  i que consta a nom de la Sra. Maria Rayo Peralta,  amb efectes del  30 de  
setembre de 2016.

Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada, al director del mercat  i a l’ORGT.

4. Contracte menor serveis assistència tècnica Pla Local prevenció residus municipals

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2179/2016, relatiu a serveis d'assistència tècnica per a l'elaboració i redacció 
del Pla Local de prevenció de residus municipals

II. Relació de Fets

1. Per informe dels serveis gestor de  l'Àrea de Territori, de data 28 de setembre  de 2016, 
s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a 
l'execució de les accions previstes a les ordres de subvenció (Resolució TES/ 1485/2015, de 29 
de juny i  Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol)  davant  la manca de mitjans propis  per 
atendre l'objecte de la contractació i atès l'interès de l'Ajuntament en prevenir i reutilitzar els  
residus municipals.

III. Fonaments de dret

D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD Legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; 
l'article 38 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats  
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis d'assistència tècnica per a l'elaboració i redacció 
del Pla Local de Prevenció de residus municipals, amb l'empresa Lavola 1981 SA.

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:

a) Objecte: serveis d'assistència tècnica per a l'elaboració i redacció del Pla Local 
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de Prevenció de residus municipals.

b) Vigència: la data d'inici de la prestació del servei serà des del dia d'aprovació de l'acord i  
s'ajustarà  a  les  accions  i  terminis  de  les  ordres  reguladores  de  les  subvencions  i  la 
programació del servei de medi ambient.

c) Preu del contracte i IVA aplicable: 4.500 euros nets i 945 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 s’hauran de presentar 
en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i  
condicions  reglamentàries  que  s'informen  a  la  seu  electrònica  municipal: 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

e)Obligacions bàsiques/essencials del contractista: Les definides a l'oferta presentada pel 
contractista  i  a  l'informe del  servei  gestor,  en  tot  allò  que  no  s’oposi  al  règim jurídic 
d’aquest contracte menor.

f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no 
previst  serà  d’aplicació  el  RDL 3/2011,  de  14  de  novembre  i  la  resta  de  legislació  i  
normativa de desenvolupament.

Tercer.  Aprovar  el  document comptable annex d’autorització i  disposició de crèdit  (AD),  per 
l’objecte i import assenyalats, amb càrrec a la partida 1204 1701 22699 del pressupost general 
vigent.

Quart.  Notificar  el  present  acord a  Lavola  1981 SA i  donar  compte als  serveis  econòmics 
municipals.

5. Aprovació Conveni fraccionament deutes local núm. 58

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2216/2016, relatiu a la sol·licitud de conveni de fraccionament de deutes del  
local comercial núm. 58 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 24

II. Relació de Fets

1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada 6920/2016 
de data 13 de setembre de 2016, la senyora Josefa Albendiz Pérez, demana el fraccionament  
de  les  obligacions  i  deutes  econòmiques  pendents  del  contracte  d’arrendament  del  local  
comercial núm. 58 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 24 destinat a l’activitat de “Confecció en 
General”, petició que es formula dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç 
intern del municipi que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
data 19 de desembre de 2012, i desenvolupades per l’acord de Junta de Govern Local de data 
28.01.2013, dins de la delegació plenària conferida i la següent pròrroga de mesures acordada 
en data 18.12.2015 per la Junta de Govern.

3. D’acord amb l’informe del servei  gestor de promoció econòmica i comerç de data 20 de 
setembre de 2016 i dels informes d’economia i secretaria general.
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III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 28 de juliol  
de 2016 i posant de manifest la voluntat per part de l’Ajuntament de col·laborar amb aquells 
arrendataris  que tenen interès  en fer  front  als  seus  deutes  i  colen continuar  mantenint  un 
negoci.

2nè. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
aprova el  Reglament  de Patrimoni  dels  ens  locals;   articles  1255,  1273 ,  1274 següents  i 
concordants del Codi Civil. 

3èt.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia número 
468/2015 de 25 de juny.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Acordar  el  conveni  de  fraccionament  de  les  obligacions  i  deutes  vençudes  i  no 
satisfetes per l’arrendatari del local comercial expressats a la part expositiva d’aquest acord, 
dins del marc de les mesures per a la dinamització del comerç intern del municipi aprovades  
per l’Ajuntament, amb les condicions bàsiques següents:

a) Relatives al conveni de fraccionament:

- Deute total:   6.702’41 euros
- Tipus d’interès legal del diner: 3 per cent
- Termini de devolució: 60 mesos

Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies formalitzi el conveni de 
fraccionament , data a la qual desplegarà  eficàcia plena i efectes .

Cinquè.  Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

6. Aprovació llista d'admesos i designació Tribunal borses Treball Social i  Educadors 
Socials

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1432/2016,  relatiu  a  la  constitució  de  dues  borses  de  professionals 
qualificats habilitats pel col·legi o amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació 
Social.

II. Relació de Fets

1.  Amb  data  19/09/2016  es  va  publicar  el  llistat  d'admesos  provisionals  i  d'exclosos 
condicionats  atorgant  deu  dies  hàbils  per  esmenar  o  fer  al·legacions,  aquest  termini  va 
concloure a data 30/09/2016.

2. Vistes les propostes de membres realitzades pels organismes corresponents que han de 
formar  part  del  tribunal,  que  realitzarà  la  selecció  per  a  omplir  la  borsa  de  treball  de 
Treballadors/res  i  Educadors/res  de  Serveis  Socials  Bàsics,  de  conformitat  amb  les  bases 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 15/07/2016.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

III. Fonaments de dret

1er. De conformitat amb l'article 60 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic,  
aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de  30  d'octubre,  els  òrgans  de  selecció  seran 
col·legiats i la seva composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels 
seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. El personal d'elecció o 
de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden formar part dels 
òrgans de selecció

2on. Pel Decret número 2015-0468 de juny de 2015, que aprovà les delegacions atorgades cap 
a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament. 

3er. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per   l’article 21.1.g) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar els llistats definitius d'admesos a la realització de la prova escrita i a l'avaluació  
per part del  tribunal -annexos 1 i  2 d'aquest acord- per a la constitució de dues borses de 
professionals qualificats amb el grau o la diplomatura de Treball Social i Educació Social o bé 
l'habilitació pertinent per part del col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya, per 
als Serveis Socials Bàsics d'aquest Ajuntament
de Badia del Vallès.

Segon. Designar com a membres dels tribunals que portaran a terme la selecció dels aspirants: 

 Òrgan seleccionador Treballadors/res Socials

Titulars
Sr. Salvador Avià Faure (president)
Sra. Lourdes Molina Hernández (vocal)
Sra. Anna Jiménez Viñas (vocal)
Sr. Miguel Sánchez Laguna (vocal)
Sra. Carmen Coll Gaúdens (secretària)
Suplents
Sra. Carme Colomer Besga  (presidenta)
Sra. Ascensió Soto Mezquita (vocal)
Sra. Angelina Duran Mayoral (vocal)
Sr. Jose M. Roque Damota (vocal)
Sra.  M. Isabel Romeu Corbatón (secretària)

 Òrgan seleccionador Educadors/res Socials

Titulars
Sr. Salvador Avià Faure (president)
Sra.  David Borja Blanco (vocal)
Sra. Carmen Torrano López (vocal)
Sr. Miguel Sánchez Laguna (vocal)
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Sra. Carmen Coll Gaúdens (secretària)
Suplents
Sra. Carme Colomer Besga (presidenta)
Sr. Carlos Montagut Roquet (vocal)
Sra. Antònia Matarín Navas (vocal)
Sr. José M. Roque Damota (vocal)
Sra. M. Isabel Romeu Corbatón (secretaria)

Tercer.  Comunicar  a  tots  aquells  aspirants  inclosos  als  llistats  annexats  1  i  2,  que  és 
imprescindible  i  excloent  la  presentació  del  NIF,  NIE  o  document  anàleg  original per 
identificar-se -  sense l'acreditació no es  podrà realitzar  la prova i  automàticament  quedarà 
exclòs del procediment de selecció-. A més, comunicar que les proves escrites es portaran a 
terme el proper:

Data:  21 d'octubre de 2016

Lloc: Edifici «El Molí» Av. Costa Blava s/n

Hora: 10,00 hores - Treballadors Socials

          11.30 hores - Educadors Socials

Duració: 1 hora en els termes que disposen les bases (punt 7.1).

Quart. Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació a la pàgina web d'aquest  
Ajuntament i al taulell d'anuncis de la mateixa corporació i als membres designats per al seu 
coneixement.

7. Adhesió Conveni Marc Interoperabilitat AOC

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2315/2016, relatiu a l'Aprovació a l'adhesió al conveni d'interoperabilitat de 
sistemes d'informació entre Administracions Públiques.

II. Relació de Fets

1. Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions 
Públiques,  en  nom de l'administració  de la  Generalitat  de Catalunya,  el  Consorci  Localret, 
l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l'impuls  i  el  desenvolupament  de  la  interoperabilitat  dels  sistemes  d'informació  de  les 
Administracions Catalanes, signat el 22 d'octubre de 2006.

2. Vist que l'objecte d'aquest Conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer 
efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d'informació de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i els ens locals de Catalunya que s'adhereixen a aquest conveni.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 67 del Decret 68/2004, de 20 de gener, que té atribuïdes, entre altres  
funcions, les relacionades amb el desenvolupament de l'administració electrònica i l'impuls al 
projecte Administració Oberta de Catalunya. 

Per tot això, s'acorda:
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Primer.   Formalitzar  l'adhesió  de   l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  al  conveni  marc  de 
col·laboració  entre  el  Departament  de  Governació  i  Administració  Públiques,  en  nom  de 
l'administració de la Generalitat de Catalunya, el consorci Localret, l'Ajuntament de Barcelona i  
al Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament 
de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.

Segon. Sol·licitar l'accés als serveis de via oberta mitjançant Extranet de les Administracions 
catalanes.

Tercer.  Notificar aquest acord al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Temes d'urgència

8. Aprovació Conveni de col·laboració amb «Surge Centro de Estudios, S.L.» 

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1468/2016, relatiu al conveni col·laboració  Centro Surge. Aquest conveni té 
per  objecte articular la formació pràctica dels l'alumne/s participants en l'acció formativa de 
Formació Professional per a l'Ocupació en matèria de Mediació Comunitària a l'Ajuntament de 
Badia del Vallès. 

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de Mediació i Convivència de 
l'Àrea de la Presidència, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb Surge Centro de 
Estudios  S.L.   amb  la  finalitat  d'articular  la  formació  pràctica  dels  alumnes  de  Mediació 
Comunitària (SSCG0209)

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, 25 a 28, i 69 
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 
52,  53,  239 i  ss.del  D Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  que aprova el  text  refós  de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el  Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del  Vallès i   Surge 
Centro de Estudios S.L. amb l'objecte d'articular la formació pràctica de l'alumne/s participants  
en  l'acció  formativa  de  Formació  Professional  per  a  l'Ocupació  en  matèria  de  Mediació 
Comunitària a l'Ajuntament de Badia del Vallès i atendre les finalitats públiques expressades a 
la part expositiva d'aquest acord. 
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Segon.   Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Surge Centro de Estudios S.L..

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Surge Centro de Estudios S.L..

9. Aprovació model conveni amb la UAB per a la realització de pràctiques amb estudiats

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2344/2016, relatiu a Realització Pràctiques acadèmiques dels alumnes de 
UAB de Ciències de l'Educació.

II. Relació de Fets
Vist que el 12 de maig de 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Badia 
del Vallès van subscriure un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
externes per al còmput de crèdits.

Vist  el  Model  de Conveni  adjunt  que es  firmarà entre l'Ajuntament  de Badia  del  Vallès,  la 
Universitat Autònoma de Barcelona i els estudiants que realitzaran les pràctiques a diferents 
serveis  de l'Ajuntament,  durant  el  curs 2016-2017,  un dia a la setmana, els  dimecres,  fins  
complir 192 hores d'estada al centre.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 69 
a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts.  
52,  53,  239 i  ss.del  D Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  que aprova el  text  refós  de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 229/2016 de 23 de març en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el  Model  de Conveni  entre l'Ajuntament de Badia del  Vallès,  la Universitat  
Autònoma i els estudiants per a la realització de pràctiques. 

Segon.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia  municipal  i  notificar  l'acord  a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  Facultat  de 
Ciències de l'Educació

10. Aprovació Conveni amb l'Associació Badia per un habitatge digne i els drets socials 
de Badia del Vallès

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2346/2016, relatiu al conveni amb l'Associació Badia per un habitatge digne i 
els drets socials  de  Badia del Vallès

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

II. Relació de Fets

1. Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès dona suport  a les persones o famílies que estan 
en risc de perdre el seu habitatge habitual i/o necessiten d'algun tipus d'assessorament sobre el 
seu habitatge.

 2. Atès que L’Ajuntament de Badia del Vallès té un clar compromís amb les persones més 
vulnerables del municipi, en virtut del qual desenvolupa diverses línies d’actuació. 

3.L’Ajuntament de Badia del Vallès té un clar compromís amb les persones més vulnerables del  
municipi, en virtut del qual desenvolupa diverses línies d’actuació resumides en el Pla d’Inclusió 
Social . 

4.L’Ajuntament, davant l’alt número de persones en risc de perdre el seu habitatge habitual i les 
línies de treball engegades durant aquesta legislatura, considera necessari d’ampliar i millorar 
les accions adreçades a aquestes, adaptant-les a la nova situació creada per la llarga durada 
de la crisi.

III. Fonaments de dret

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d'alcaldia núm. 
468/2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Primer.  Aprovar  el  conveni  annex  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  l'Associació 
Badia  per  un  habitatge  digne  i  els  drets  socials,  perquè  aquesta  pugui  atendre  aquelles 
persones o famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual i/o necessiten d'algun 
tipus d'assessorament sobre el seu habitatge. 

Amb la finalitat de:

- Establir el suport de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’associació l'Associació Badia per un 
habitatge digne i els drets socials  de  Badia del Vallès.

-  Establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i  l'Associació Badia 
per un habitatge digne i els drets socials  de  Badia del Vallès.

 

Segon. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització i signatura  d’aquest conveni.

Tercer. Notificar l’acord a l’Associació Badia per un habitatge digne i els drets socials  de  Badia 
del Vallès. 

I  no havent més assumptes per tractar i  complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María  
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les catorze hores i quinze minuts, el  qual,  com a 
Secretària municipal, en dono fe.

Ajuntament de Badia del Vallès
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