Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/12

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

29 / de març / 2019

Durada

Des de les 13:30 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

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, 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: Assentiment
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 08/04/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 05/04/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 22 de març de 2019.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1186/2019)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1186/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions.
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.
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.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i
O de les següents relacions:
Relació núm. O/2019/95 import 71.007,92 €
Relació núm. O/2019/96 import 23.947,89 € (Factures conformades al Gestiona)
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents

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

relacions:
Relació núm. P/2019/112 import líquid 70.660,41 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 961/2019, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicació del
2018 al pressupost del 2019 que disposaven de crèdit al 2018.
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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el
reconeixement extrajudicial de crèdits, pel qual s'assignen de forma puntual i
específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al
president de l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels
compromisos de despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a
l'Alcalde el reconeixement extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de
despeses adquirides conforme a dret, sempre que existeixi consignació
pressupostària
Ates que en sessió de Junta de Govern del 22 de març del 2019 expedients 879/2019
i 1065/2019 es va aprovar el Reconeixement Extrajudicial de crèdit de les relacions
E/2018/11 i E/2018/14.
III. Fonaments de dret
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.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Favorable
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Aplicació d'operacions pendents d'aplicació del pressupost del 2018 al
pressupost del 2019 (Expedient 961/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/113 import líquid 23.866,89 € (Factures conformades al
Gestiona)

Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1110/2019, relatiu a l’aprovació Reconeixement Extrajudicial de
Crèdits.
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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el
reconeixement extrajudicial de crèdits, pel qual s'assignen de forma puntual i
específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al
president de l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels
compromisos de despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a
l'Alcalde el reconeixement extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de
despeses adquirides conforme a Dret, sempre que existeixi consignació
pressupostària
III. Fonaments de dret
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.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits (Expedient 1110/2019)
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Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendent d’aplicar del pressupost del
2018 en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/76 import 2.667,59 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació
E/2018/11).
Relació núm. O/2019/83 import 1.550,00 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació
E/2018/14)
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:
Relació núm. P/2019/89 import 1.793,99 € (OPAS E/2018/11)
Relació núm. P/2019/90import 873,60 € (OPAS E/2018/11 factures domiciliades)
Relació núm. P/2019/99 import 1.550,00 € (OPAS E/2018/14)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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.

Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d’obligacions que
disposaven de crèdit suficient al 2018 de les relacions següents:
Relació núm. E/2018/15 import 75.024,73 €

Aprovació justificació actuacions programa complementari de foment de
l'ocupació local 2017-2018 (Expedient 842/2019)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 842/2019, relatiu a la Justificació del “Programa complementari de
foment de l'ocupació local 2017-2018” de la Diputació de Barcelona.

II. Relació de Fets
PRIMER. En data 23 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona aprova el Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018, segons el qual s’atorguen a l’Ajuntament de Badia del Vallès 237.747,08 €
dels quals 118.873,54 € corresponen a l’exercici de 2017 i 118.873,54 € a l’exercici
2018.
Aquest suport es vehicula mitjançant un fons de prestació al voltant de tres
modalitats:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Favorable

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

2n. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les Bases d’execució del pressupost vigent

a. Modalitat de suport als plans locals d'ocupació
b. Modalitat de suport a la formació
c. Modalitat d'ajuts a la contractació laboral

TERCER. En l’art 25 de l’Acord d’aprovació del “Programa complementari de foment
de l’ocupació local 2017-2018”, s’indica que l’ens destinatari haurà de justificar les
despeses corresponents a les actuacions executades en 2018, i no justificades
anteriorment, com a màxim, el dia 31 de març de 2019.
Les accions desenvolupades en el marc del “Programa Complementari de foment de
l'ocupació local van finalitzar el 31 de desembre de 2018.
QUART. Un cop finalitzada l’execució del programa per a l’any 2018, i abonats els
costos salarials de contractació, les factures de despeses directes, indirectes i la
formació realitzada amb persones a l’atur, el cost real final del programa resulta és de
131.351,90 €.
CINQUÈ. Consta a l’expedient la documentació justificativa en referència al
“Programa complementari de foment a l’ocupació 2017-2018”.

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat al Règim de Concertació del «Programa complementari de foment
de l'ocupació i de suport a la integració social», aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2017.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució
d’alcaldia 2018-0052 de data 23 de gener de 2018.

Per tot això, s'acorda
Primer. Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona la justificació de les
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

 Suport a la formació: realització d’accions formatives de millora de
competències de persones aturades, i formació del personal contractat en el
Pla d’Ocupació local.
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 Suport als plans locals d’ocupació: contractació de 10 persones ( dues
recepcionistes, dos operaris de manteniment, dos oficials 1a paleta, dos peons
de la construcció, un oficial de 1a d’electricitat i un oficial 1a pintor), per un
període de 6 mesos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. L'Ajuntament de Badia del Vallès, per a l'any 2018, decideix destinar la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, a la modalitat de suport als plans
locals d’ocupació i a la modalitat de suport a la formació, per realitzar les següents
actuacions:

actuacions realitzades en el marc del “Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018”, per a l’any 2018, per un import total de 131.351,90 €.
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal
Municipal de Tràmits (PMT).

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 95/2019, relatiu a la Justificació de les subvencions concedides
per la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
En data 26/04/2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la
concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018. En total, s’han aprovat
4.968 ajuts per un import de 37,26 milions d’euros que es destinen al suport dels
serveis i les activitats dels governs locals.
La Diputació de Barcelona va atorgat a l’Ajuntament de Badia del Vallès les següents
subvencions:
- Tres mil vuit-cents quaranta set euros (3.847,00 euros) per al finançament de l’Èxit
escolar
- Quatre mil seixanta-un euros (4.061,00 euros) per al finançament del servei
d’Orientació EINA
- Nou mil vuit-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims (9.818,25 euros) per al
finançament en l’àmbit de dones i LGTBI.
- Vuit mil nou-cents quaranta-un euros amb noranta-un cèntims (8.941,91 euros) per
al finançament per a l’atenció psicològica a dones i fills/es en situació de violència
masclista.
- Sis mil trenta-dos euros (6.032,00 euros) per al finançament en l’àmbit de la
convivència, diversitat i drets civils.
- Sis mil vuit-cents setanta-dos euros (6.872,00 euros) per al finançament en l’àmbit
de la participació ciutadana.
- Tres mil euros (3.000,00 euros) per al finançament en l’àmbit de la Promoció de la
Salut.

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

Codi Validació: 94R5MNR7J6NKGL4H3SPFXQZZH | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 25

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació justificacions subvencions concedides per la Diputacio de Barcelona
dins del catàleg de serveis 2018 (Expedient 95/2019)

III. Fonaments de dret
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.
Per tot això, s'acorda:

- Quatre mil seixanta-un euros (4.061,00 euros) per al finançament del servei
d’Orientació EINA
- Nou mil vuit-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims (9.818,25 euros) per al
finançament en l’àmbit de dones i LGTBI.
- Vuit mil nou-cents quaranta-un euros amb noranta-un cèntims (8.941,91 euros) per
al finançament per a l’atenció psicològica a dones i fills/es en situació de violència
masclista.
- Sis mil trenta-dos euros (6.032,00 euros) per al finançament en l’àmbit de la
convivència, diversitat i drets civils.
- Sis mil vuit-cents setanta-dos euros (6.872,00 euros) per al finançament en l’àmbit
de la participació ciutadana.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

- Tres mil vuit-cents quaranta set euros (3.847,00 euros) per al finançament de l’Èxit
escolar

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la presentació de les justificacions de les subvencions concedides per
la Diputació de Barcelona, a través del Portal de Tràmits, pels imports i actuacions
següents:

Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona a través del portal de tràmits
(PMT)

Reconeixement de deute Fundació Cívica Oreneta del Vallès (Expedient
1770/2015)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1770/2015, relatiu a Fundació Cívica Oreneta del Vallès
II. Relació de Fets
1. En relació a la petició d´informació que ens ha adreçat el Síndic de Greuges de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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- Tres mil euros (3.000,00 euros) per al finançament en l’àmbit de la Promoció de la
Salut.

Catalunya, pel seu expedient Q-049002/2017, relacionat amb una queixa presentada
pel senyor Francisco Javier Fernández Socoró, en nom i representació de la Fundació
Cívica Oreneta del Vallès.
I en concret, al respecte de la reclamació per part d´aquesta entitat del pagament de
diverses factures pendents, conveni de col·laboració i diferents subvencions.
2. Que a continuació es detallen les quanties i conceptes que són objecte d´aquesta
proposta d´acord:

2.b. Respecte de les subvencions de concurrència competitiva:
Any 2010, relatiu a l´arxiu virtual de la memòria oral, per import de 552,04 euros.Any 2011, relatiu a projecte de cooperació amb Boujdour, per import de 1500,00
euros.Any 2013, relatiu a projecte “Tu també pots”, per import de 235,84 euros.2.c. Conveni de col·laboració per la gestió de l´Auditori Municipal:

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Fra. FUN018.09 BIBLIOTEDUCA – 3000,00 euros.Fra. FUN 035.09 WEB AUDITORI MUNICIPAL – 1550,00 euros.Fra. FUN028.09 AGERMANAMENT AMB BOUJDOUR – 3700,00 euros.Fra. FUN027.09 SORTEIG D´HABITATGES – 124,50 euros.FUN005.10 CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA –
165,75 euros
FUN020.09 DINAMITZACIÓ GENT GRAN – 3000,00 euros.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.a. Relació de factures :

3. Considerat que la reclamació de 10.000 euros de l’entitat Fundació Cívica Oreneta
del Vallès en concepte de Conveni de col·laboració per la gestió de l´Auditori
Municipal de l´any 2010, no seria procedent segons l’argumentació exposada en
l’informe annex.
4. En data de 15 de març de 2019 s´emet informe per part de la responsable de l´àrea
de promoció social i acompanyament educatiu, proposant el reconeixement del deute,
de part del detall i que forma part d´aquest expedient i que es dona per íntegrament
reproduït.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret 142/2018
de 20 de febrer.
Per tot això, s´acorda,
Primer. Reconèixer un deute per import de 15.428,13 euros a favor de l´entitat
Fundació Cívica Oreneta del Vallès pels següents conceptes

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Any 2008, per import de 1600,00 euros-

Conveni de col·laboració per la gestió de l´Auditori Municipal:
Any 2008, per import de 1600,00 eurosSegon. Regularitzar econòmicament els pagaments que constin pendents a favor
d’aquesta entitat i en atenció al detall que consta en l’apartat primer d´aquesta
proposta.
Tercer. Denegar la petició realitzada per part de l´entitat respecte del Conveni de
col·laboració per la gestió de l´Auditori Municipal corresponent a l´any 2010.
Quart. Notificar el present acord a la Fundació Cívica Oreneta del Vallès i al Sindic de
greuges de Catalunya.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Respecte de les subvencions de concurrència competitiva:
Any 2010, relatiu a l´arxiu virtual de la memòria oral, per import de 552,04 euros.Any 2011, relatiu a projecte de cooperació amb Boujdour, per import de 1500,00
euros.Any 2013, relatiu a projecte “Tu també pots”, per import de 235,84 euros.-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació de factures :
Fra. FUN018.09 BIBLIOTEDUCA – 3000,00 euros.Fra. FUN 035.09 WEB AUDITORI MUNICIPAL – 1550,00 euros.Fra. FUN028.09 AGERMANAMENT AMB BOUJDOUR – 3700,00 euros.Fra. FUN027.09 SORTEIG D´HABITATGES – 124,50 euros.FUN005.10 CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA –
165,75 euros
FUN020.09 DINAMITZACIÓ GENT GRAN – 3000,00 euros.-

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 492/2019, relatiu l traspàs del local comercial núm. 70 acordat per
la Junta de Govern Local en data 22 de febrer de 2019.
II. Relació de Fets
1. En 22 de febrer de 2019 per acord de la Junta de Govern Local es va acordar el
traspàs del local comercial núm. 70 a favor del senyor Raúl Creix Martínez.
2. En data 7 de març de 2019 es va notificar a les parts interessades i a l’ORGT de la
Diputació de Barcelona l’esmentat acord de traspàs del local núm. 70, ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 6 a Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Contractacions Patrimonials. Esmena error material traspàs local núm. 70
(Expedient 492/2019)

1r. Vist que en el moment de la notificació al senyor Raúl Creix Martínez es va
observar l’error material en quant als imports en concepte de fiança i de obertura de
negoci ( no retornable).

Per tot això, s'acorda:
Primer. Rectificar l’error material en quant als imports a dipositar en concepte de
garantia definida i obertura de negoci aprovat per la Junta de Govern Local de data
22 de febrer de 2019, requerint novament al senyor Raúl Creix Martínez perquè
dipositi els imports de 334,00€ en concepte d'una mensualitat de fiança que faltava i
de 334,00€ en concepte d'una mensualitat que faltava per obertura de negoci.
Segon. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal de l’esmena de l’acord per que emeti
les corresponents cartes de pagament relatives als conceptes de fiança i obertura de
negoci per import de 334,00€ cadascuna a nom del senyor Raúl Creix Martínez
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat i a l’àrea d’Economia d’aquest
Ajuntament.

Aprovació Conveni col·laboració amb el CCVO per al desenvolupament del
Programa Referents d'Ocupació Juvenil (Expedient 851/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 851/2019, relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Badia del Vallès al desenvolupament
del Programa Referents d’Ocupació Juvenil de la Convocatòria 2018.
II. Relació de Fets
1. En data 29 de novembre, per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies TSF/200/2018, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació
juvenil, i per Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, s’obre la convocatòria per
a l’any 2018.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

4t.. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
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3r. Vist que el senyor Raúl Creix Martínez ha dipositat en data 7 de març de 2019 una
mensualitat en concepte de fiança i una mensualitat en concepte de obertura de
negoci (no retornable) mitjançant ingrés efectiu a través de l’entitat financera Banc de
Sabadell, segons consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Havent comprovat que en el paràgraf segon dels acords es requereix al nou
arrendatari perquè depositi dues mensualitats en concepte de fiança i altres dues
mensualitats en concepte d'obertura de negoci, no obstant això, els imports només
corresponen a una mensualitat per cada concepte.

5. L'Ajuntament de Badia del Vallès farà una aportació de 1.500 euros al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en concepte de finançament per al desenvolupament
del programa Referents d’Ocupació Juvenil”.
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).
2n. Vist l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/200/2018, de
29 de novembre de 2018, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al programa Referents d’Ocupació Juvenil, i la
Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, s’obre la convocatòria per a l’any 2018.
3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 1096/2018 de 30 de
novembre, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s’acorda
Primer. Aprovar el conveni administratiu entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del Programa
Referents d’Ocupació Juvenil i atendre les finalitats públiques expressades a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l’Alcaldia municipal i notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

4. La vigència del Conveni de col·laboració compren el període de 1 de gener de 2019
a 31 de desembre de 2019.
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3. Es proposa la signatura del conveni que forma part d´aquest expedient, als efectes
d´establir les condicions de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l´Ajuntament de Badia del Vallès, per tal de regular el règim d’execució i
finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2018
del Programa Referents d’Ocupació Juvenil de la Convocatòria 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. La finalitat del programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves
des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant un treball en
xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves,
per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals
i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades en el
territori.

Aprovació descàrrega comptable dels valors segons annex per cursar l'import
fallit generats parades mercat 164-165-166 (Expedient 973/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

3.En data 27 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar la rescissió
de les concessions administratives de les parades del mercat municipal núm.
164-165-166 i dels magatzems núm. 38 i 39 a “FRUTAS & VERDURAS HNAS
DUARTE SCP” , i amb efecte de l’1 d’agost de 2015.
4.En data 14 de març del 2019, per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb
número de registre 2019-E-RC-2371 l’Organisme de Gestió Tributària ens informa
que:
L'Organisme de Gestió Tributària de conformitat a la delegació efectuada per
l'Ajuntament de Badia del Vallès a l’empara d’allò previst en l’article 7 del TRLHL, ha
realitzat tots els tràmits que s'assenyalen a continuació per al cobrament del deute a
nom de FRUTAS Y VERDURAS HNAS. DUARTE SCP, amb CIF J64832660 pels
conceptes de Taxa parada mercat municipal, Taxa gestió residus comercials, Taxa
gestió clavegueram i l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicili fiscal del deutor que
figuren a la base de dades d’aquest Organisme, les corresponents notificacions de les
provisions de constrenyiment.
- En els supòsits de notificacions amb el resultat d’absent en dos repartiments o
desconeguts, es van publicar els anuncis de citació per a notificació al Butlletí Oficial
de l’Estat i al taulell d’anuncis pertinent.
- No figuren com a subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques en cap
padró de la província gestionat per aquest Organisme.

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

2.En data de 27 d’octubre de 2015 es fa trasllat de l’expedient núm. 2092/2015 a
l’Organisme de la Diputació de Barcelona per tramitar la subhasta de les esmentades
concessions administratives per incompliment del reglament del mercat municipal
respecte a les obligacions tributaries segons consta en l’esmentat expedient i que es
relaciona amb aquest.
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II.
Relació
de
Fets
1.Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 5275/2014,
la Ajuntament de Badia del Vallès Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214
Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042 senyora Susana Duarte Fernández en
representació de “FRUTAS & VERDURAS HNAS DUARTE SCP” comunica la
voluntat de renunciar a les concessions administratives del mercat municipal de les
parades núm. 164-165-166 i dels magatzems núm. 38-39.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 973/2019, relatiu a la descàrrega comptable O.R.G.T. de les
parades mercat municipal 164-165-166.

- L’embargament de fons a nivell provincial, intentat en diferents entitats bancàries, ha
resultat parcial o negatiu.
- La informació sol·licitada, a efectes d'embargament, a l'Agència Estatal
d'Administració Tributària ha resultat negativa.
- En data 26 d'octubre de 2012 es va dictar diligència d'embargament dels drets sobre
la concessió administrativa que tenia adjudicada la societat deutora sobre ELS
DRETS SOBRE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PARADES DEL
MERCAT MUNICIPAL NÚMEROS 164, 165 i 166 i s'han ultimat tots els tràmits per a
la subhasta dels drets embargats.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Sol·licitar a la Tresoreria municipal la descàrrega dels valors, segons Annex,
per cursar l’import corresponent com a fallit, per l’import principal total de 46.853,04 €,
més recàrrecs, interessos i costes que s’hagin generat a nom de Frutas y Verduras
Hermanas Duarte SCP.
Segon. Aprovar la declaració de crèdits incobrables l’import del citat Annex rebut per
la Unitat de Recaptació de l’ORGT.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la oficina local de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, a Tresoreria de l’Ajuntament i a la resta de
persones interessades.

Aprovació ajuts urgència social subministraments Remesa 1 2019 (Expedient
887/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 887/2019, relatiu a la Remesa 1 del programa contra la pobresa
energètica 2019.
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.
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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

2n. De conformitat amb el que estableix l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

Codi Validació: 94R5MNR7J6NKGL4H3SPFXQZZH | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 25

1r. D’acord amb els articles:
- 61 a 63 de Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
- 39 de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor dels usuaris
que consten a la relació adjunta, els quan autoritzen a l’ajuntament de badia a fer
l’endós a ENDESA ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 1.277,51€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor dels usuaris que
consten a la relació adjunta, els quan autoritzen a l’ajuntament de badia a fer l’endós
a NATURGY IBERIA per import de 677,44€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor dels usuaris
que consten a la relació adjunta, els quan autoritzen a l’ajuntament de badia a fer
l’endós a IBERDROLA CLIENTES per import de 89,58€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor dels usuaris que
consten a la relació adjunta, els quan autoritzen a l’ajuntament de badia a fer l’endós
a ENDESA S.A. UNIPERSONAL per import de 268,33€.
Setè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica
per import de 3.108,54€.

Donar de baixa la autorització i disposició de crèdit del servei de docència
corresponents al contracte de docència del CP op. fontaneria, calefacció i
climatització (Expedient 256/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor dels usuaris
que consten a la relació adjunta, els quan autoritzen a l’ajuntament de badia a fer
l’endós a SOREA, S.A. per import de 795,68€.
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Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de
subministraments segons quadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del
pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb les directrius que estableix el
Programa, el qual té la finalitat de donar una resposta efectiva a les situacions
derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de
recursos econòmics.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb una
subvenció vinculada a la ADDENDA 2018/2019 del contracte programa signat amb el
Departament de Treball Afers Socials i Famílies.
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.
Per tot això, s'acorda:

Unanimitat/Assentimen
t

3. En la sessió del dia 8 de febrer de 2019 es va acordar:
Declarar extingit de comú acord el contracte menor de serveis de docència amb el Sr.
Miguel Angel García Casanova, amb efectes de data 31/01/2019, per les causes
sobrevingudes expressades a l’informe tècnic del Servei Gestor de data 22/01/2019.
Aprovar l’autorització i disposició per import de 3.800 euros a la partida 1303 2411
22706 corresponents a les 90 hores de docència impartides en el mes de gener , més
de 10 hores de preparació i/o evaluació per part del sr. Miguel Angel García
Casanova. Es demana a Intervenció que utilitzi la Retenció de crèdit 22019000025
per comptabilitzar aquesta despesa.
4. En data 31/01/2019 es va registrar la factura número 1 del contractista Miguel
Angel García Casanova pels serveis prestats, per import aprovat de 3.800€. Es va
tramitar i presentar junt amb l’ADO a càrrec de la partida pressupostària: 1303 2411
22706, però no s'ha comptabilitzat contra aquesta AD número d’operació:
220190000234 .
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar de baixa l’autorització i disposició de crèdit (AD negatiu contra número
d’operació: 220190000234), del servei de docència corresponent a aquest contracte,
per un import de 3.800,00€, amb càrrec a l'aplicació 1303 2411 22706 del pressupost
general vigent.

Esmena error material acord Junta de govern d'adjudicació d'obres per reubicar

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

2. En data 18/01/2019 el docent ha comunicat per escrit al servei gestor, la
impossibilitat de continuar, sol·licitant la resolució del contracte per voluntat pròpia a
partir del 31/01/2019, document que s’adjunta a l’expedient. I demana la liquidació de
la part corresponent a les 90 hores de docència impartides en el mes de gener, més
10 hores de preparació i/o avaluació.
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II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el 14 de desembre es va
adjudicar aquest contracte menor a MIGUEL ANGEL GARIA CASANOVA per import
de 11.4000 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 256/2019, relatiu al contracte menor de Serveis de Contracte
menor de substitució de la docència del CP d'Operacions de fontaneria, calefacció i
climatització domèstica.

els hots urbans (Expedient 3291/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Fonaments de dret
1r Segons el que es disposa a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, pel qual les
Administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o
a instància de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètic existents als seus
actes.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 052/2018 de 23 de gener de
2018, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Rectificar l’error material detectat a l’apartat primer de la part resolutiva de
l’acord de Junta de Govern de data 15 de febrer de 2019, relatiu a l’adjudicació
d'obres per reubicar els horts urbans de Badia del Vallès a favor d’Artea Mediambient
S.L.
On diu:
“Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la
resolució adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 12 de Febrer de
2019 i adjudicar a l’empresa Artea Mediambient S.L, com a millor oferta presentada, el
contracte d'obres de les obres de reubicació d’horts urbans de Badia del Vallès per
l’import total de 232.105,77 € euros, sense IVA.”
Ha de dir:
”Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la
resolució adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 12 de Febrer de
2019 i adjudicar a l’empresa Artea Mediambient S.L, com a millor oferta presentada, el
contracte d'obres de les obres de reubicació d’horts urbans de Badia del Vallès per

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

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

2. Atès que s’ha detectat un error material en el apartat primer de la part dispositiva on
es declara vàlid el procediment de contractació, per l’import total de 232.105,77 €
euros, sense IVA.
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Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2019 pel qual
s’aprova l’adjudicació d'obres per reubicar els horts urbans de Badia del Vallès a favor
d’Artea Mediambient S.L.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 3291/2018, relatiu a l’adjudicació d'obres per reubicar els horts
urbans de Badia del Vallès a favor d’Artea Mediambient S.L.

l’import total de 227.185,12 € euros, sense IVA.”
Segon. Notificar l’acord als interessats i donar compte a tots els serveis municipals.

Aprovació proposta de despesa AD corresponent al període de gener a
desembre de 2019 pel rènting maquinària musculació (Expedient 1886/2016)

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea de Presidència, Servei d'esport, de data 22 de juliol de
2016, s’acredità la necessitat de contractar el subministrament, arrendament
mitjançant rènting amb manteniment de maquinaria pel gimnàs poliesportiu, en
atenció a atendre les demandes de tot tipus d'usuari, des del més inexpert al més
experimentat, alhora que es renova l'actual maquinària en estat d'obsolescència i
s'optimitza la gestió del servei en termes de qualitat, eficiència i seguretat.
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 25 de juliol de 2016, consta a
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor, amb els plecs
de condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient
regulació i execució del contracte.
3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la
Secretaria municipals.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 9, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents,
157 a 161, 290 següents i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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 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 la proposta de despeses corresponent al període de gener a
desembre de 2019 del subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat
de rènting de maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal, així
com dels serveis de manteniment d'aquest i d'altre material esportiu de Badia del
Vallès, per import de 17.751,93€, sense IVA, amb càrrec a la partida 0501 3421 20601
del pressupost vigent.
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1886/2016, relatiu a CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
ARRENDAMENT MITJANÇANT RENTING MAQUINÀRIA GIMNÀS POLIESPORTIU.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovació conveni amb el Consell Comarcal pel desenvolupament del Programa
Enfeina't pel periode de 18 de febrer de 2019 al 17 de febrer de 2020 (Expedient
849/2019)

II. Relació de Fets
1. En data 3 de setembre, per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies TSF/150/2018, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral
temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de
desocupació de llarga durada, i per Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre,
s'obre la convocatòria per a l'any 2018.
2. La finalitat del programa és contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar
les possibilitats de trobar feina a les persones en situació d’atur de llarga durada, i
evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva
inserció laboral.
3. Es proposa la signatura del conveni que forma part d´aquest expedient, als efectes
d´establir les condicions de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l´Ajuntament de Badia del Vallès, per tal de regular el règim d’execució i
finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2018
del Programa Enfeina’t de la Convocatòria 2018.
4. La vigència del Conveni de col·laboració compren el període de 18 de febrer de
2019, fins a 17 de febrer de 2020.
5. L'Ajuntament de Badia del Vallès farà una aportació de 5.000 euros al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en concepte de finançament per al desenvolupament
del programa ENFEINA’T”.
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
Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 849/2019, relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Badia del Vallès al desenvolupament
del Programa Enfeina’t de la Convocatòria 2018.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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).

Per tot això, s’acorda
Primer. Aprovar el conveni administratiu entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del Programa
ENFEINA’T i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d’aquest
acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l’Alcaldia municipal i notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Aprovació ajuts d'urgència social abril 2019 (habitatge) (Expedient 1092/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 1096/2018 de 30 de
novembre, en la Junta de Govern Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Vist l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/150/2018,
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al
Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la
contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada, i
per Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, s'obre la convocatòria per a l'any.

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de
gestionar prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats
bàsiqu4es de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i
Família i l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a
objectiu atendre les situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir
necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos
per les professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1092/2019, relatiu als ajuts d’urgència social d’Abril.

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 052/2018, de 23 de gener de 2018

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 508,18€.

Aprovació targetes moneder abril 2019 (Expedient 1091/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1091/2019, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del 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.
III. Fonaments de dret
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:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 508,18€ corresponents a les ajudes d’urgència social d’habitatge del mes
d’Abril segons es detalla a la relació adjunta.
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Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials
Bàsics, la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb
càrrec a la partida 0803.2311.48005 del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 5.595,00€ (cinc mil cinc-cents noranta-cinc euros), corresponent a les recàrregues de les
targetes moneder 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
5.595,00€.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1090/2019, relatiu als ajuts d’urgència social d’abril.
II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de
gestionar prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats
bàsiqu4es de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i
Família i l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a
objectiu atendre les situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir
necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos
per les professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 052/2018, de 23 de gener de 2018
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials
Bàsics, la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb
càrrec a la partida 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import
total de 816,00€ corresponents a les ajudes d’urgència social a transferir al mes
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació ajuts d'urgència social abril 2019 (Expedient 1090/2019)

d’abril segons es detalla a la relació adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 816,00€.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació d'aplicacio d'operacions pendents d'aplicar del
pressupost de 2018 (Expedient 1226/2019)

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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el
reconeixement extrajudicial de crèdits, pel qual s'assignen de forma puntual i
específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost vigent.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al
president de l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels
compromisos de despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a
l'Alcalde el reconeixement extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de
despeses adquirides conforme a dret, sempre que existeixi consignació
pressupostària
Ates que en sessió de Junta de Govern el 25 de gener del 2019 es va aprovar el
Reconeixement Extrajudicial de crèdit de la relació E/2018/1.
III. Fonaments de dret
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.
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1226/2019, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicació
del 2018 al pressupost del 2019 que disposaven de crèdit al 2018.

Número : 2019-0012 Data : 05/04/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:

Relació núm. P/2019/115 import 18.988,89 (OPAS E/2018/1)

TEMES D'URGÈNCIA: Justificació de la subvenció de Diputació de Barcelona
"Solucions d'Administració Digital" (Expedient 967/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 967/2019, relatiu a la justificació de la subvenció de Diputació de
Barcelona «Solucions d’Administració Digital».
II. Relació de Fets
En data 18 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar l’acord pel qual s’aprovava el Catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla «Xarxa
de Governs Locals 2016-2019» i el seu règim regulador, en el que estaven incloses
les bases i la convocatòria de subvencions als Ajuntaments entre 10.000 i 20.000
habitants per a la dotació de solucions informàtiques d’administració digital per a la
gestió d’expedients, amb l’objectiu de reforçar la capacitat de digitalització de l’ens
d’acord amb la legislació vigent, i que va ser sol·licitada per aquest Ajuntament en
data 8 de febrer d’acord amb els criteris recollits a les bases de la subvenció.
Atès que en data 26 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va comunicar la concessió a l’Ajuntament de Badia del Vallès d’un ajut econòmic, en

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:
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Relació núm. O/2019/98 import 19.193,64 € (OPAS amb crèdit aprovades en relació
E/2018/1).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendent d’aplicar del pressupost del
2018 en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO i O de
les següents relacions:

el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla «Xarxa de Governs Locals
2016-2019», per import de 13.000 €.
Vist que s’han realitzat les activitats previstes durant l’any 2018 i que el termini de
justificació de la subvenció finalitza el 31 de març de 2019.

Tercer.- De conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.
S’ACORDA:
Primer.- Justificar la subvenció de 13.000€ atorgada per la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona inclosa al programa
«Sistemes d’Informació municipals» mitjançant la presentació de la documentació que
preveuen les bases i que s’adjunta a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, per mitjà del Portal
Municipal de Tràmits.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon.- D’acord amb les bases aprovades per la Diputació de Barcelona, pel que fa a
la justificació de la subvenció.
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III. Fonaments de dret
Primer.- Atenent a allò que estableixen la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la llei de subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la documentació elaborada pel tècnic municipal.

