Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/28

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

9 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

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

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0027 Data: 16/10/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/10/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 16/10/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2
d'octubre de 2019

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 3913/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

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.

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. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776 de
data 28 de juny de 2019.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2019/66 import 5.065,36 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
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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.
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II. Relació de Fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 3913/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Relació núm. O/2019/355 import 15.802,64 €
Relació núm. O/2019/354 import 20.508,53 € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/367 import líquid 15.802,64 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3598/2019, relatiu a al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia
del Vallès i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la revisió de la salut visual de
persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic.
II. Relació de Fets
1. L’Ajuntament de Badia del Vallès, duu a terme programes i actuacions des dels Serveis
Socials Bàsics adreçats a persones amb manca de recursos econòmics.
Entre aquestes actuacions, des de l’any 2000, l’ajuntament i la UPC mantenen un conveni de
col.laboració, a través del qual el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV),
ofereixen serveis d’examen optomètric a persones del municipi derivades pels Serveis Socials
Bàsics.
El CUV té com objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a
proporcionar la millor formació en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa (en endavant FOOT), per la qual cosa potencia al màxim
l'ensenyament tant teòric com pràctic d'aquelles matèries que aportaran als alumnes els
coneixements bàsics per a la seva futura professió.
La finalitat d'aquest conveni és establir unes bases de col·laboració perquè el col·lectiu de
persones amb pocs recursos econòmics es puguin beneficiar de la revisió de la seva salut
visual i al mateix temps els estudiants de la FOOT puguin fer pràctiques amb pacients.
L’Ajuntament de Badia del Vallès col·laborarà amb una aportació única per usuari o usuària de
30 € (trenta euros) (exempts d’IVA, d’acord amb la legislació vigent), en concepte de les
actuacions descrites en la clàusula 1 del conveni de col·laboració. Aquesta quantitat serà
objecte de revisió anual, prèvia sol·licitud del CUV. Si les parts no pacten el contrari, cada any
l’aportació s’augmentarà d’acord amb l’IPC.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques.
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
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Favorable
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Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'UPC (Expedient 3598/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/366 import líquid 20.328,05 € (Factures conformades al Gestiona)

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. D’acord amb la llei de Serveis Socials 12/2007, la qual estableix que els ens locals tenen la
obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.086 euros (mil vuitanta-sis
euros), amb càrrec a la partida 0803.2311.48002 del pressupost vigent.
Tercer. Notificar l'acord a les parts interessades.

Aprovació ajuts d'urgència social Habitatge Octubre (2) (Expte. 3883/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3883/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes d’Octubre.
II. Relació de fets
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 0803.2311.48005 del pressupost vigent.
III. Fonaments de dret
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.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de
juliol de 2019.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
80,00€ (vuitanta euros), corresponent als ajuts d’urgència social d’habitatge del mes d’Octubre
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Primer. Aprovar la signatura del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la revisió de la salut visual de
persones amb recursos econòmics insfucients en un entorn acadèmic.

Codi Validació: 679QW6R6AMFMPDQGHW36CHWDP | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 2019-0776 de data 28/06/2019, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de laProvíncia de data 12 de juliol de 2019 , en la Junta de Govern Local.

de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 80,00€.
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