
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2017/36 Junta de Govern Local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / d’octubre / 2017 

Durada Des de les 13:45 fins a les 14:20 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

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

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 29 de setembre de 2017.
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Aprovació de documents comptables (exp. 2563/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2563/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

II. Relació de Fets
En data 6 d’octubre de 2017, 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 
4.104,82€, segons es detalla a la relació núm. 2017/34, adjunta.

Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases 
O i ADO, per un import total de 128.529,66€, segons es detalla a la relació núm. 2017/83,  
adjunta.

Justificació subvenció per els programes de Formació i Inserció (exp. 2457/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2457/2017, relatiu al Procediment per Justificar una Subvenció prèviament 
concedida

II. Relació de Fets 
Vist l’expedient número 2034/2016 relatiu al conveni amb la Diputació de Barcelona per al PFI 
(Programa de Formació i Inserció) 2016-2017.

Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el novembre de 2015 va aprovar el Pla 
Xarxa  de Governs  Locals  2016-2019 que té  com a finalitat  establir  el  marc  general  i  les 
metodologies d’implementació de les actuacions del Pla.

En el marc de l’esmentat protocol, l’Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar a la Diputació  
de  Barcelona  per  a  l’exercici  2016-2017  la  concertació  de  recursos  consistents  en  ajut 
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econòmic per a l’actuació Programa de Formació i Inserció (PFI).

Vist  que  l'Àrea  d'Acompanyament  a  les  persones  té  com  a  objectiu  la  promoció  de  les 
oportunitats per als i les joves.

En data 16/12/2016 la Junta de Govern Local va acceptar i signar el conveni de col·laboració 
amb  la  Diputació  de  Barcelona  per  als  Programes  de  Formació  i  Inserció  per  el  curs 
2016-2017.

La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es realitzarà d’acord amb el  
que estableix  el  punt  7  del  conveni  d’acord,  i  el  model  d’informe final  de curs 2016-2017 
facilitat per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona.

III. Fonaments de dret 
1r. La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es realitzarà d’acord amb 
el  que  estableix  la  base  19  de  l'Ordre  ENS/303/2016,  del  14  de  novembre  i  seguint  les  
instruccions de la guia per a la justificació de la subvenció pel programes de formació i inserció  
(PFI) subvencionats per al curs 2016-2017.

2n. I d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 
887/2006,   de   21   de   juliol   pel   qual   s’aprova   el   seu   Reglament   de   desenvolupament, 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del 
pressupost general per al present exercici de la Diputació.

3r.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  per  Decret  d´alcaldia 
229/2016, de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització dels 
Programes de Formació i Inserció per import de 21.000,00 euros.

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal de Tràmits 
(PMT).

Conveni de col·laboració amb AIGMB per la gestió dels Bucs 2017 (exp. 2039/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2039/2017, relatiu al CONVENI BUCS D'ASSAIG CASAL DE JOVES 2017 
per gestionar els bucs d'assaig del Casal de Joves.

II. Relació de Fets 
Segons informe del servei gestor de Cultura de l'àrea d'Acompanyament a les Persones, s'ha 
desenvolupat el conveni de col·laboració amb l'ASS. D'INTEGRANTS DE GRUPS MUSICALS 
DE BADIA, d'ara endavant l'AIGMB, amb la finalitat de gestionar els bucs d'assaig del Casal 
de Joves.

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;  
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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 l'AIGMB per 
gestionar els bucs d'assaig del Casal de Joves i atendre les finalitats públiques expressades a 
la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.000 euros (MIL EUROS), en 
concepte de Cultura i amb càrrec a la partida 0703 3341 48105 del pressupost vigent per a 
2017.

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

Conveni de col·laboració amb AIGMB per la gestió de l'Auditori 2017 (exp. 2038/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2038/2017, relatiu al CONVENI GESTIÓ AUDITORI AIGMB per dur a terme 
la gestió de l'Auditori Municipal.

II. Relació de Fets
1. Arran l’imforme del servei gestor de Cultura de l'àrea d'Acompanyament a les persones, s'ha 
desenvolupat el conveni de col·laboració amb l'ASS. INTEGRANTS GRUPS MUSICALS DE 
BADIA, d'ara endavant AIGMB, amb la finalitat de gestionar l'Auditori Municipal.

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 l'AIGMB per 
gestionar l'Auditori Municipal i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva 
d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de CINC MIL euros, 5.000€, amb 
càrrec a la partida 0703 3331 48901 del pressupost vigent per a 2017.

Tercer.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb  la  delegació  necessària  en  favor  de 
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'AIGMB.
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Aprovació pagament quota comunitat de propietaris local 59 (exp. 2415/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2415/2017, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 59 
ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 22.

II. Relació de Fets 
1. Lidia Peribánez Martín en representació de FINQUES SANTAMARIA, com a administradora 
de la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 22 on s’ubica el local comercial núm. 
59, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el pagament de la quota de  
la comunitat corresponent al període des de part del tercer trimestre de 2016 fins al tercer 
trimestre de 2017,  segons a la  quota de participació  del  local  aprovada a la  Junta de la  
comunitat de propietaris.

2.  Havent  comprovat  l’expedient  del  local,  apareix  que  el  local  comercial  s’ha  recuperat 
judicialment en el  mes de maig de 2017 pel  que les quotes pendents de la comunitat  de 
propietaris s’han d’assolir per part d’aquest Ajuntament.

3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de 
l’import sol·licitat per part de “FINQUES SANTAMARIA.” com a gestors de la comunitat de 
propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 22, i per import de 357’55€ (tres-cents cinquanta-set 
euros amb cinquanta-cinc cèntims) i corresponents al període del tercer trimestre de 2016 fins 
al tercer trimestre del 2017 de les quotes ordinàries més despeses de devolució.

III. Fonaments de dret 
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la  
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la 
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.

2n. 4t. 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 fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del 
local comercial número 59 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 22, d’import total de de 357’55€ 
(tres-cents cinquanta-set  euros amb cinquanta-cinc cèntims) i  corresponents al  període del 
tercer  trimestre  de  2016  fins  al  tercer  trimestre  del  2017  de  les  quotes  ordinàries  més 
despeses de devolució.

Segon.- Aprovar  l’autorització,  disposició  i  reconeixement  d’obligació  corresponent  a  la 
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar a la gestora “FINQUES SANTAMARIA” , a la comunitat de propietaris de 
l’avinguda Burgos, 22 i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

Aprobación de Convenio Administrativo de Colaboración entre Administraciones 
Públicas (exp. 2495/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
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Expedient número 2495/2017, relatiu a l’aprovació del Conveni de Pràctiques del CP Docència 
de la formació professional per a l'ocupació (SSCE0110)

II. Relació de Fets 
1.  Vista  la proposta presentada pel  Centre d'Innovació  i  Formació Ocupacional  (CIFO)  de 
Sabadell del Servei d’Ocupació de Catalunya en relació a la col·laboració de l'Ajuntament de 
Badia del Vallès, en l'anomenat Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball.

2.  Vist  que  el  conveni  de  formació  en  centres  de  treball  (FCT)  pertany  al  certificat  de 
professionalitat de Docència de la formació professional per a l'ocupació (SSCE0110), que la 
durada d’aquest mòdul és de 40 hores i que s’ha programat per tal de poder realitzar questes 
pràctiques en el període del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2017.

3. Vist el model del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball  
que s'adjunta a l’expedient, l'alumna:

-  MONTSERRAT  MARQUES  MASACHS,  participa  en  aquest  conveni  i  pel  seu  perfil  i 
currículum del Certificat de professionalitatr realitzarà la FCT al Servei Municipal d’Ocupació 
(Edifici El Moli) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret 
1r. Reial Decret 1675/2010 de 10 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 34/2008 de 
18 de gener pel que es regulen els certificats de professionalitat i el Reial Decret que estableix  
el certificat de professionalitat que inclou el mòdul de formació pràctica en centres de treball.

2n. Reial Decret 1096/2011, de 22 de juliol, pel que es complementa el Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals, mitjançant l’establiment de nou qualificacions professionals de la 
família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat, entre les que s’inclou la Docència 
de la formació per al’ocupació. Nivell 3.
 
3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en 
virtut del decret de delegacions número 1352/2016, de 23 de març de 2016, en la Junta de 
Govern Local.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball que s’adjunta, amb el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Sabadell 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’alumna Montserrat Marques Masachs

Segon. Delegar la representació i signatura d’aquest conveni a favor de la Regidora d’Inserció 
Laboral i Ocupació: Encarna Rodrigo Morales, qui haurà de signar manualment el document 
original del Conveni per triplicat.

Tercer.  Notificar  el  present acord al  Centre d'Innovació i  Formació Ocupacional  (CIFO) de 
Sabadell del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Conveni de col·laboració per a l'execució conjunta del Programa Integral Inserjov@ 
Vallès II per a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil (exp. 2482/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
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Expedient número 2482/2017, relatiu a Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, el  Consell  Comarcal  del  Vallès Occidental,  els ajuntaments de Montcada i  Reixac i  
Rubí,  Foment  de  Terrassa  SA,  la  Fundació  Barberà  Promoció,  el  Patronat  Municipal  
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet, Promoció Econòmica de Sabadell SL, i Educació per a 
l'Acció  Crítica-EdPAC,  per  al  desenvolupament  del  projecte  Inserjov@s  Vallès  II  de  la 
convocatòria per a l’any 2017 dels programes integrals ( Resolució TSF/2729/2016).

II. Relació de Fets

1. En data 29 de novembre de 2016 es va publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals que 
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

2. En data 27 de novembre de 2016, es va publicar en el DOGC, TSF/2729/2016, de 24 de 
novembre, per  la qual  s'obra convocatòria anticipada, per  a l'any 2017, en relació amb la 
concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei  
Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.  En  data  22  de  desembre  de  2016  va  presentar-se  sol·licitud  de  subvenció  d’execució 
conjunta  per  l’agrupació  d’entitats  integrada  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  el  Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, els ajuntaments de Badia del Vallès, Montcada i Reixac i Rubí, 
Foment de Terrassa SA, la Fundació Barberà Promoció, el Patronat Municipal d’Ocupació de 
l’Ajuntament  de  Ripollet,  Promoció  Econòmica  de  Sabadell  SL,  i  Educació  per  a  l'Acció 
Crítica-EdPAC.

4. En data 3 d’abril de 2017, la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha dictat 
la Resolució d’atorgament de subvencions per  al  finançament dels Programes integrals de 
l’any  2017,  per  la  que s’atorga  la  subvenció  per  al  projecte  agrupat  sol·licitat  pel  Consell 
Comarcal com a entitat perceptora amb número d’expedient SOC005/16/00042, en els termes 
i imports que en la mateixa s’especifiquen.

5.  Aquesta  resolució  definitiva  aprova  atorgar  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental 
l’import de 780.984,97 €, per al desenvolupament del Programa Integral, dels quals 63.777,00 
€ s’atorguen a l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a les actuacions d’Orientació del grup de 
joves participants (39.027,00€) i per als Incentius a la Participació (24.750,00€).

6. En data 26 d’abril, per Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Badia del Vallès resol acceptar la 
subvenció atorgada.

7. En reunions de coordinació entre els responsables dels departaments corresponents de les 
entitats agrupades, s’acorda elaborar un conveni de col·laboració de caràcter voluntari, i en 
compliment  de  la  normativa  esmentada,  on  es  pacten  els  termes  i  condicions  d’aquesta 
col·laboració.

8. Vist l’informe de la tècnica responsable del programa integral de 27 de setembre de 2017, i 
la proposta de conveni que s’adjunta i forma part d’aquest expedient.

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. 48 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
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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:

Aprovar i signar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, els ajuntaments de Montcada i 
Reixac i Rubí, Foment de Terrassa SA, la Fundació Barberà Promoció, el Patronat Municipal 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet, Promoció Econòmica de Sabadell SL, i Educació per a 
l'Acció Crítica-EdPAC., per l’execució del programa Inserjov@ Vallès, i atendre les finalitats 
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Reincorporació al lloc de treball funcionari Policia Local (exp. 2276)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2276/2017, relatiu a la reincorporació al lloc de treball del caporal en 
pràctiques de la policia local, funcionari senyor Andrés Blanco Mordago.
 
II. Relació de Fets
 
1. En data 29 de setembre de 2017 es rep comunicació de la Tècnica de Recursos Humans i  
Serveis Generals de l’ajuntament de Sentmenat informant de la finalització de la comissió de 
serveis del senyor Andrés Blanco Morgado mitjançant decret núm.2017-0099 de 28/09/2017.

2.  Es mantenen comunicacions amb aquesta Corporació, i  ens informen que el  darrer  dia 
d’alta a l’ajuntament de Sentmenat serà el 30 de setembre de 2017 i per tant estarà disponible 
per a prestar serveis com a caporal de la policia local a l’ajuntament de Badia del Vallès a 
partir de l´1 d’octubre de 2017.

3. Vista la sol·licitud presentada en data 27 de setembre de 2017 amb registre d’entrada núm. 
2017-E-RC-8385 pel senyor Andrés Blanco Morgado, personal funcionari, per mitjà de la qual 
sol·licita la seva reincorporació al seu lloc de treball dins l’ajuntament de Badia del Vallès.

4.  Donades les vacants existents  a la Policia Local  de Badia del  Vallès,  se´ls  transmet la 
intenció d´accedir  a la petició en tant la reincorporació al lloc de treball  del  senyor Andrés  
Blanco Morgado amb efectes de data 1 d’octubre 2017, s´incorporarà de nou a la plantilla de la 
policia local de l’ajuntament de Badia del Vallès al seu lloc de treball. 

5. Ens informen des de l'ajuntament de Sentmenat que s’han fet efectius mitjançant liquidació 
7,5 dies de les vacances anuals. 

III. Fonaments de dret 
L’art. 85.1 del Decret Legislatiu 1/97, 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.

El Decret 123/97, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs 
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de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i l’art. 3 del Decret 124/88, de 24 de maig, sobre normes complementàries als 
catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, en relació amb els arts. 297 i 
300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 21 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de 
mitjans per a la reforma de la funció pública.

L’art.  53 del  Decret  233/2002, de 25 de setembre, pel  qual s’aprova el  reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals.
Els arts. 184 al 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel  qual s’aprova el  reglament del  
personal al servei de les entitats locals.
L’art. 21.1.h) i s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació 
amb l’art. 55.o) del Decret 214/90, de 30 de juliol.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret 2016-229 de 23 de 
març.

Per tot això, s'acorda:

Primer.- Aprovar la petició del funcionari senyor Andrés Blanco Morgado i fer efectiva la seva 
reincorporació com a caporal en pràctiques al codi de treball 222505 de la policia local 
d’aquest ajuntament amb efectes de l’1 d’octubre de 2017.

Segon.- Notificar aquest acord a l’ interessat, a l’àrea d’alcaldia, al Comitè d´empresa, a la 
Junta de personal i a les seccions sindicals.

Conveni de col·laboració amb AIGMB pel festival de música Badia'n'Rock dins del marc 
de la Festa Major 2017 (exp. 2040/2017)

Favorable

I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2040/2017, relatiu al CONVENI FESTA MAJOR AIGMB de dur a terme el 
festival de música 'Badia 'n' Rock', dins del marc de la Festa Major 2017.

II. Relació de Fets
1. Arran de l’informe del servei gestor de Cultura de l'Àrea d’Acompanyament a les Persones, 
s'ha negociat  acordar  el  conveni  de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ D'INTEGRANTS DE 
GRUPS MUSICALS DE BADIA,  d'ara  endavant,  l'AIGMB,  amb la  finalitat  de promoure la 
música enre la població jove del municipi.

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; 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. 22 i ss. de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 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 229/2016 de 23 de març, en la Junta de Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'AIGMB 
per dur a terme el festival de música 'Badia 'n' Rock', dins del marc de la Festa Major 2017 i  
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord. 

Segon. Aprovar el  document annex de despesa per import de DOS MIL euros, 2.000€, en 
concepte de Festes Locals i amb càrrec a la partida 0703 3381 48903 del pressupost vigent 
per a 2017.

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

Temes d'urgència

No hi ha acord Motiu: Manca de temps

No hi han temes d'urgència.

Acabats els punts de l'ordre del dia la presidenta dona per finalitzada la sessió de la que en 
dono fe. A Badia del Vallès, document signat electrònicament al marge.
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