Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/18

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

17 / de maig / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 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: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 10 de
maig de 2019.
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/05/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 27/05/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2067/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2067/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

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

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

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

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/2019/177 import 53.518,09 € (Factures conformades al Gestiona)
Relació núm. O/2019/178 import 8.896,65 €
Document PMP op 320190001216 import 4.485,00 € (Pagament membres meses electorals
eleccions Generals 2019 exp. 636/2019)
Document ADO/ op 220190010614 import 10,20 € (Anul·lat no correspon fer transferència exp.
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III. Fonaments de dret
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S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

931/2019)

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2019/184 import líquid 53.194,09 € (Factures conformades al Gestiona)

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions a l'aplicació
pressupostària corresponent a IBI edificis patrimoni 2019 (Expedient 2081/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2081/2019, 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 la despesa corresponent
a l’IBI 2019 dels edificis del patrimoni de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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
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Document P/ op 220190010613 import líquid 10,20 € (Anul·lat no correpon fer transferència
exp. 931/2019).
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Document Pnp op 320190001217 import líquid 4.485,00 € (Pagament membres meses
electorals eleccions Generals 2019 exp. 636/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/183 import líquid 8.744,13 €

39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2on. Resolució d’Alcaldía 2018-0052 de 23 de gener de 2018.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament en formalització amb l’aplicació no
pressupostaria d’ingressos 30009 (Ingressos Orgt- Cartes pagament) per import líquid 0,00 €
(operació P núm. 220190010618)
Tercer. Notificar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord juntament amb la carta de
pagament per l’import total de 86.363,99 €.

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 1944/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO a
l’aplicació pressupostaria 0202 9331 22502 IBI EDIFICIS PATRIMONI 2019 per import total
86.363,99 € (operació ADO núm. 220190010617)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això s’acorda:

Expedient número 1944/2019, 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
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I. Identificació de l'expedient

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.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

Primer. Aprovar l’autorització i disposició d’obligacions en fase AD i D de les següents
relacions:
Relació núm. D/2019/163 import 1.474,95 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/169 import 97.070,54 €
Relació núm. O/2019/171 import 32.683,52 € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2019/172 import líquid 90.351,08 €

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Per tot això, s’acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Relació núm. P/2019/174 import 32.683,52 € (Factures conformades al Gestiona)

Aplicacions d'operacions pendents d'aplicació del pressupost del 2018 al pressupost
del 2019 (Expedient 1882/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1882/2019, 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
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Relació núm. P/2019/173 import 0,00 € (pagament en formalització)

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 i en sessió del 29/03/2019 la
relació E/2018/15.

2n. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
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:
Relació núm. O/2019/168 import 3.414,40 € (OPAS amb crèdit ).
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Relació núm. P/2019/176 import líquid 1.004,22 €
Relació núm. P/2019/177 import líquid 0,00 € (Pagaments en formalització)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1183/2019, relatiu a Gestió de Tresoreria-Transferències a altres
administracions locals-Àrea Metropolitana de Barcelona.
II. Relació de Fets
1. Que en data 24 de gener de 2019, mitjançant EACAT va tenir entrada al registre general de l
´ajuntament de Badia del Vallès, amb número 2019-E-RC-655, escrit de la Interventora
Delegada de l´Àrea Metropolitana de Barcelona, pel qual es notifica l´aportació econòmica
corresponent a l´any 2019 de l´Ajuntament de Badia del Vallès a compte de la PMTE.
2. Que en sessió de 22 de desembre de 2015, el Consell Metropolità de l´Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) va aprovar que una de les aportacions econòmiques dels municipis que la
integren es concretés en l´aplicació d´un percentatge sobre la Participació Municipal en els
Tributs de l´Estat (PMTE).
3. Que en aplicació a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels pressupostos Generals de l´Estat per l
´any 2018 i prorrogat el 2019, i mentre no s´aprovin els Pressupostos Generals de l´Estat per l
´any 2019, l´aportació incial de la PMTE de l´Ajuntament de Badia del Vallès ascendeix a la
quantia de 267.861,29 euros.
4. Que als Pressupostos Generals de la Corporació, aprovats pel Ple en data 19 de desembre
de 2018, es va preveure l´aplicació pressupostària 0101 9431 46301, amb l´import compromès
per a aquesta despesa, per import de 245.541,00 euros, mateixa quantia de l´any anterior atès
que no constava la quantia corresponent a l´any 2019.
III. Fonaments de dret
1r. L'acord aprovat pel Consell Metropolità de 22 de desembre de 2015, per al quadrienni
2016-2019 i el seu règim regulador.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 2018-0052 de
data 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Reconèixer l´obligació de l´Ajuntament de Badia del Vallès, de l´aportació inicial de la
Participació Municipal en els Tributs de l´Estat (PMTE) corresponent a 2019 a favor de l´Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb càrrec a l´aplicació 0101 9431 46301.
Segon. Aprovar el document comptable en fase ADO corresponent a les mensualitats de
gener, febrer i març de 2019, per import de 66.965,31 euros, i que s´incorpora a aquest
expedient.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Transferències a altres administracions locals-Àrea Metropolitana de Barcelona
(Expedient 1183/2019)

Tercer. Aprovar el document comptable en fase AD corresponent a les mensualitats d´abril a
novembre de 2019, per import de 178.574,16 euros, i que s´incorpora a aquest expedient.
Quart. Notificar a l´Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aprovació ordenació pagament subvenció nominativa al CCVO per al desenvolupament
del Programa Referents d'Ocupació Juvenil (Expedient 851/2019)

II. Relació de Fets
En data 29 de març de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès Occidental
per import de 1.500,00 euros, en forma de conveni, per al desenvolupament del Programa
Referents d’Ocupació Juvenil de la convocatòria 2018.
L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 4, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat en el termini d’un mes des de la signatura del conveni.
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 l’ ADO que s’adjunta i forma part d’aquest acord per un import de 1.500,00 €
(mil cinc- cents euros), corresponent a l’any 2019, amb càrrec a la partida 1303 2410 46701
del pressupost actual.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 851/2019, relatiu a les subvencions directes o nominatives, per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del Programa Referents d’Ocupació Juvenil de la
convocatòria 2018.

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 1.500,00 € (mil cinc-cents euros),
corresponent a l’any 2019, amb càrrec a la partida 1303 2410 46701 del pressupost actual.

Tercer. Notificar el present acord a les parts interessades.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3388/2018, relatiu al contracte menor de les obres de reparació de la junta
estructural del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Territori, de data 3 de maig de 2019, s’acredita la
necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a la reparació
de la junta estructural en forjat i pilars del mercat municipal. Actualment, la junta presenta unes
fissures que poden arribar a perjudicar l’estructura de l’edifici. L’objecte d’aquesta intervenció
és sanejar i reparar les lesions estructurals ocasionades en la junta del forjat i pilars. i Amb
aquesta intervenció es vol aconseguir corregir i rehabilitar la junta del forjat i pilars, del tram
central de l’estructura de l’edifici, sent el tram que presenta lesions a esmenar.
2. La junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2019, va aprovar la memòria valorada,
documentació annexa i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que defineix les condicions i
característiques de la instal·lació de la tanca perimetral.

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació contracte menor de les obres de reparació de la junta estructural del Mercat
Municipal (Expedient 3388/2018)

4. En data 25 d’abril de 2019, es convida a quatre empreses especialitzades en treballs de les
característiques d’aquesta contractació, per tal que presentin oferta per la reparació de la junta
estructural del Mercat. En data 2 de maig es rep proposta econòmica d’una de les empreses
amb les característiques que preveu la memòria valorada.
5. En data 3 de maig de 2019, s’emet informe de contractació per part dels serveis de l’Oficina
tècnica de territori.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 13, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, 232 i següents i
disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de
gener.
Per tot això, s'acorda:
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3. S’inicia expedient amb l’acta de replanteig d’aquesta memòria de data 23 d’abril de 2019.

Primer. Aprovar el contracte menor d'obres per la reparació de la junta estructural del Mercat
Municipal, amb l’empresa INSTALACIONES CAMPOS, S.L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Obres de reparació de la junta estructural del mercat municipal, codi CPV
45262330-3
b) Termini d’execució i vigència. La durada prevista és d’un mes.

f) Obligacions essencials i règim jurídic. [Determinar]
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
g) Responsable del contracte i de la direcció facultativa. L'Arquitecta tècnica municipal,
Sandra Mota Nogales.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per les
obres de reparació de la junta estructural del Mercat Municipal per un import de 7.609,90
euros, amb càrrec a l'aplicació 1604 4312 61900 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes abril de 2019 (Expedient
2025/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2025/2019, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes
del mes d’abril de 2019.

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

e) Condicions especials d’execució. Les determinades en la memòria valorada,
documentació annexa i estudi bàsic de seguretat i salut, aprovat en JGL de data 5
d’abril de 2019.
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d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, en un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures es
podran presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) Preu del contracte. 6.289,17 € euros nets, i 1.320,72 euros d’IVA

I.Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació.
Vist el comunicat de multes d’abril 2019 de l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

Primer. Aprovar la relació d’operacions comptables d’ingressos, i les operacions no
pressupostaries corresponents a la comptabilització del fitxer del comunicat de multes
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes d’abril de 2019, segons documents
annexos.
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme de Gestió Tributaria a l’aplicació pressupostaria 0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 1.173,15 € corresponent al període
d’abril 2019 del comunicat de multes, i la seva formalització al concepte no pressupostari
30006.

Aprovació contracte menor subministraments de línia de vida i escales terrat Mercat
municipal (Expedient 730/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 730/2019, relatiu al contracte menor de Subministrament de línia de vida i
escales d'accés al terrat del Mercat Municipal.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals, de data
25/02/2019, s’acredita la necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en
atenció al compliment amb la normativa de prevenció de riscos laborals i la insuficiència de
recursos propis per a la seva implementació.
2. Vist l’informe de valoració tècnica de les propostes presentades, de data 07/05/2019, emès

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

S’ACORDA
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Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei
58/203,
de
17
de
desembre,
General
Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II.Fonaments de dret

per la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats
delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

a) Objecte. Subministrament d’una línia de vida i dos accessos al terrat del Mercat
Municipal, codi CPV 35113300-2.
b) Termini d’execució i vigència. 31 de juliol de 2019
c) Preu del contracte. 9.899,60 euros nets, i 2.078,92 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 la prestació 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 que reglamentàries que s'informen a la seu
electrònica municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Condicions especials d’execució. La instal·lació de les escales de seguretat de
serveis es realitzaran segons norma UNE-EN ISO 1422-4:2004 i la instal·lacions de la
línia de vida es realitzaran segons norma UNE-EN ISO 795-A1-2001.
f) Obligacions essencials i règim jurídic.
Les establertes en el termini d’execució, les establertes en la proposta presentada per
l’empresa en virtut a la comanda per part del Departament de Recursos Humans i
Prevenció de Riscos Laborals i les per la naturalesa administrativa d’aquest contracte
menor, en tot allò no previst serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta
de legislació i normativa de desenvolupament
g) Responsable del contracte. Sra. Montserrat Serrano Oñate, Directora de l’Àrea de
Serveis Centrals.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), pel
Subministrament de línia de vida i escales d'accés al terrat del Mercat Municipal, per un total
de 11.978,52 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació de Seguretat 1902.9203.22701 del

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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Primer. Aprovar el contracte menor de Subministraments de de línia de vida i escales d'accés
al terrat del Mercat Municipal, amb l’empresa PROALTEC S.L.P.M.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

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

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1997/2019, relatiu a l’aprovació del Conveni de Col·laboració entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Fundació Pere Tarrés per a desenvolupar el programa I
tant que pots!
II. Relació de Fets
1. En data 25 de març de 2019, la Fundació Pere Tarrés (FPT) va rebre resolució definitiva
favorable de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la
realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publicada a la Resolució TSF/2062/2018 de
30 d’agost, per a la realització del projecte I tant que pots!
2. Aquesta cooperació administrativa es realitza amb caràcter voluntari, sota les formes i
termes prevists legalment a la normativa expressada i en les condicions que figuren en el
projecte de conveni (document annex que s’incorpora a l’expedient) entre l’Ajuntament de
Badia del Vallès i la FPT.
3. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques, sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboracio amb Fundació Pere Tarrés
pel desenvolupament del projecte assenyalat.
3. Vist que no es contempla cap tipus de contraprestació econòmica entre l’AJUNTAMENT i la
FPT per a la realització de les actuacions conveniades, perquè seran finançades per la
convocatòria publicada a la Resolució TSF/2062/2018 de 30 d’agost.
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. Resolució TSF/2062/2018, de 30 d'agost del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (ref. BDNS 413945).
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 de 2018, en la Junta
de Govern Local.
Per tot això, s’acorda
Primer. Aprovar el conveni administratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació Conveni col·laboració amb Fundació Pere Tarrés del programa I tant que
pots! (Expedient 1997/2019)

i la Fundació Pere Tarrés i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva
d'aquest acord en concret el desenvolupament del programa I tant que pots!
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la Fundació Pere Tarrés.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1789/2019, relatiu a la aprovació del pla de Seguretat Espectacle Focs
d'artifici a la Festa Major 2019 el dia 16 de Juny de 2019 a les 23 hores.
II. Relació de Fets
1. Vist que s’ha contractat l’espectacle piromusical per a la Cloenda de la Festa Major amb la
empresa ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA, SL.
2. Vist que s’ha redactat el pla de seguretat Espectacle Focs d’artifici per part de l’enginyer
municipal.
III. Fonaments de dret
Atès que la realització d'espectacles pirotècnics amb un NEC que sigui superior a 10
Kilograms e inferior a 100 Kilograms només es podrà efectuar amb una notificació prèvia de
deu dies com a mínim, tal com s’indica a la ITC 8 de RD 989/2015, de 30 d’octubre, que
aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, i la seva Instrucció Tècnica
Complementària número 8 (espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts).
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el pla de Seguretat per l’Espectacle Focs d'artifici a la Festa Major del dia 16
de Juny de 2019 a les 23 hores.
Segon. Notificar la sol·licitud de realització de l'espectacle pirotècnic i del pla de seguretat, a
l’Àrea d’Indústria de la Subdelegació del Govern pel proper dia 16 de Juny de 2019 a les 23
hores.

Contractacions Patrimonials.Traspàs de les concessions administratives de les parades
del mercat municipal núm. 45-50.(Expedient 1733/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1733/2019, relatiu al traspàs de les concessions administratives de les
parades del mercat municipal núm. 45-50.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3897/2019, la senyora Guadalupe Mendoza Delgado, com concessionària de les parades del

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació del pla de Seguretat Espectacles Focs d'artifici Festa Major 2019
(Expedient.1789/2019)

Mercat municipal núm. 45-50 de superfície 10,50m2, destinades a l’activitat de “Polleria i
venda d’ous”, ha sol·licitat el traspàs de les esmentades concessions administratives a favor
de l’empresa Polleries El Pagès SL amb NIF G05912892 i per desenvolupar la mateixa
activitat.
2. En data 16 d’abril de 2019 es va emetre informe per part del departament de tresoreria
d’aquest Ajuntament el qual s’incorpora a aquest expedient.
3. En data 25 d’abril de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat suggerint les
millores que el nou concessionària deuria realitzar per complir amb la normativa higiènic
sanitària.

3è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 52/2018 de 23 de gener.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar el traspàs de les parades núm. 45-50 de 10,50 m2 de superfície, a favor de
l’empresa Polleries El Pagès SL amb NIF G05912892 i per desenvolupar la mateixa activitat.
De “Polleria”.
Segon. El nou concessionari, estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins
del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als
concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el
contracte sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris per efectuar aquest canvi, el
qual desplegarà efectes amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el
mateix es signi.
Quart. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat, a
l’àrea de Territori i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Contractacions Patrimonials. Cessió a l'Ajuntament concessions administratives núm.
47-48-49 Mercat Municipal. (Expedient 1621/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1621/2019, relatiu a la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 47-48-49 i cessió a l’Ajuntament de
Badia del Vallès.

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

2n. Atès la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP).
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1r. D’acord amb allò que disposa l’article 30, següents i concordants del reglament de Règim
Interior del Mercat Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3781/2019, la senyora Rosa M. García González, com a titular de les concessions
administratives de les parades del Mercat municipal núm. 47-48-49 destinades a l’activitat de
“Carnisseria Cavallar”, manifesta la seva voluntat de renunciar a les esmentades concessions
amb efectes del 30 d’abril de 2019.

4. En data 29 d’abril de 2019 s’emet informe per part del servei de Promoció Econòmica i
Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. Segons el que estableix el “Reglament del Mercat Municipal de Badia del Vallès, de maig
de 2005, al seu article núm. 21.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 52/2018 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar-se per assabentat i acceptar la renúncia de la titularitat de les concessions
administratives de les parades del mercat municipal núm. 47-48-49, sol·licitada per la senyora
Rosa M. García González, com a titular de les concessions administratives de les parades del
Mercat municipal núm. 47-48-49 destinades a l’activitat de “Carnisseria Cavallar”, amb efectes
del 30 d’abril de 2019.

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

3. En data 26 d’abril de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat en el que
s’adjunten fotografies per comprovar l’estat de la concessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En data 18 d’abril de 2019 s’emet informe per part del departament de tresoreria d’aquest
Ajuntament respecte a les deutes i obligacions pendents que té la concessionària amb aquest
Ajuntament.

Tercer. Notificar a la persona interessada, a l’àrea d’Economia, al responsable del Mercat i a
l’ORGT.

Baixa de la cambra comuna de carn núm. 11 del Mercat. (Expedient 1537/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1537/2019, relatiu a la baixa de la cambra comuna de carn núm. 11 del
Mercat municipal i de 4’05m3 de superfície.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3431/2019, la senyora Guadalupe Mendoza Delgado com a concessionària de les parades del
Mercat municipal núm. 45-50 destinades a l’activitat de Venda de Pollastres i Ous, ha

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

Codi Validació: 6NE9L5S29ZADAFMR96ERWQZXS | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 22

Segon. Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament, per
tal que deixi d’impulsar les liquidacions de la taxa del mercat municipal a la data d’efecte de la
baixa de les concessions administratives de les parades esmentades.

sol·licitat la baixa de la cambra de carn núm. 11 de 4’05m3 de superfície i amb efectes del 30
d’abril de 2019.
2. En data 25 d’abril de 20196 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data 16
d’abril de 2019 s’emet informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 52/2018 de 23 de gener.

Aprovació pagament Servei Comarcal d'Atenció Domiciliària (SAD) Gener 2019
(Expedient 1093/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1093/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) gener 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les

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

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte a la baixa de la taxa en el padró de
les cambres comunes del Mercat i a l'Organisme de Recaptació Municipal.
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Primer. Donar de baixa la cambra de carn núm. 11, amb una superfície 4’05m3 i que consta a
nom de la senyora Guadalupe Mendoza Delgado com a concessionària de les parades del
mercat núm. 45-50, en el padró de les càmeres comunes amb efectes del 30 d’abril de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.

III. Fonaments de dret.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
- L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació “global”
dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la
comarca per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les
mateixes condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist l’informe de responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials.
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En la mateixa Junta de Govern Local s’acceptava l’aplicació del Reglament regulador del
servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Occidental, disposicions de gestió,
pagament del preu públic establert i les normes aprovades per l’ens comarcal que afectin al
servei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local de data 22/01/2018 va acordar expressar la voluntat de l’ajuntament
de Badia del Vallès de continuar adherits al SAD que porta a terme el Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

competencial dels Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
S'ACORDA

Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual
cosa es faculta àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Aprovació d'ajuts d'urgència social corresponents a ajudes de transports del mes de
maig (Expedient 2128/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2123/2019, relatiu als ajuts d’urgència social corresponents al mes de Maig
(2).
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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes de gener 2019 per import de
32.672,47 € (trenta-dos mil sis-cents setanta-dos euros amb quaranta-nou euros).
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Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 27.322,65€ (vint-i-set mil tres-cents
vint i dos euros amb seixanta-cinc cèntims) i amb càrrec a al partida 0803.2312.46500
corresponent al SAD Dependència del mes de gener 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 5.349,82€ (cinc mil
tres-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims. ) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes de gener 2019.

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:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2123/2019, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder corresponents al
mes de Maig (2).
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:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 160,00€ (cent-seixanta euros), corresponent a les recàrregues de les targetes moneder del
mes de Maig 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 160,00€.
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Favorable
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Aprovació d'autorització i ordenació de pagaments per les recàrregues de les targetes
moneder del mes de maig (Expedient 2123/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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
0803.2311.48004 del pressupost vigent corresponents al transport del mes de maig.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
30,00€ corresponents a les ajudes de transport a transferir al mes de maig segons es detalla a
la relació adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 30,00€.

Aprovació esmena acord JGL 15/04/2019 pagaments ajuts menjador escolar (Expedient
1927/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques, article 109.2, de rectificació d’errors en els actes de les adminsitracions públiques.
S' ACORDA:
Primer. Esmenar l’error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de
2019, de pagament d’ajuts de menjador escolar corresponents al mes de gener de 2019 en
l’apartat on indica:
“Catorzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l’Escola Elisa Badia per import de
132’10 € (cent trenta-dos euros i deu cèntims)”
que ha de quedar redactat de la següent manera:
"Catorzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a Maria del Carmen Serrano Rua, amb
NIF 34740229V, per import de 132’10 € (cent trenta-dos euros i deu cèntims).”
Segon.- Notificar l’esmena a la Tresoreria.

Ordenació pagament subvenció nominativa al amb el CCVO per al desenvolupament del
conveni de col·laboració del Programa de la Xarxa d’impulsor de Garantia Juvenil
(Expedient 2596/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2596/2018, relatiu a les subvencions directes o nominatives, per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del conveni de col·laboració del programa de la Xarxa
d’Impulsors de Garantia Juvenil.

Ajuntament de Badia del Vallès
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De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’alcaldia núm.
052/2018, de 23 de gener de 2018.
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II. Relació de Fets
Vist l’informe emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i
Dependència i Igualtat, en el qual fa constar un error material en el punt catorzè de l’acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1927/2019, relatiu a l’esmena d’error material en l’acord de la Junta de
Govern Local de data 12/4/2019, de pagament d’ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de gener de 2019.

II. Relació de Fets
En data 01 de març de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès Occidental
per import de 160,00 euros, en forma de conveni, per al desenvolupament del programa de la
Xarxa d’Impulsors de Garantia Juvenil.
L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonada en el termini d’un mes des de la signatura del present conveni.

2n 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:

Número : 2019-0017 Data : 27/05/2019

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). Ordre
EMO/381/2014, de 22 de desembre, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny,
s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d’Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i per la Resolució TSF/1639/2016, d’1 de juliol,
s’obre la convocatòria per l’any 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 160,00 € (cent seixanta euros),
corresponent a l’any 2019, amb càrrec a la partida 1303 2410 46701 del pressupost actual.

Tercer. Notificar el present acord a les parts interessades.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Primer. Aprovar l’ ADO que s’adjunta i forma part d’aquest acord per un import de 160,00 €
(cent seixanta euros), corresponent a l’any 2019, amb càrrec a la partida 1303 2410 46701 del
pressupost actual.

