Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/25

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

18 / de setembre / 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Montserrat Jiménez Molina

Secretària

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

NO

Excuses d'assistència presentades:
Eva María Menor Cantador
Rafael Moya Camarón

Una vegada verificada per la Secretària accidental 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0024 Data: 25/09/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Montserrat Jiménez Molina (2 de 2)
Tinenta d'Alcaldessa segona de l'Àrea de Serveis Centrals
Data Signatura: 26/09/2019
HASH: afa535d02fe079213ad51d824a5a7277

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 25/09/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Assentiment

S'aprova l'esborrany de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de
2019.

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 3535/2019)

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.
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/2019/44 import 364,62 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3535/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Número: 2019-0024 Data: 25/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

següents relacions:
Relació núm. O/2019/310 import 42.668,22 €
Relació núm. O/2019/311 import 127,31 € (OPA que no tenia crèdit)
Relació núm. O/2019/313 import 12.770,99 € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/329 import líquid 42.455,70 €
Relació núm. P/2019/322 import líquid 127,31 € (OPA que no tenia crèdit)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3166/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) abril 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
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.
Vist l’informe de responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials.
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Pagament al Servei Comarcal d'Atenció Domiciliaria abril 2019 (Expedient 3166/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/330 import líquid 12.686,99 € (Factures conformades al Gestiona)

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 28/06/2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de
2019.

 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 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 3.865,32€ (Tres mil
vuit-cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims) i amb càrrec a al partida
0803.2312.46501 corresponent al SAD Social del mes de abril 2019.
Segon. Aprovar el document en fase ADO per import de 24.315,42€ (Vint-i-quatre mil tres-cents
quinze euros amb quaranta i dos cèntims) i amb càrrec a al partida 0803.2312.46500
corresponent al SAD Dependència del mes de abril 2019.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament corresponent al mes d’abril 2019 per import de
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
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(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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

28.180,74 € (Vint-i-vuit mil cent vuitanta euros amb setanta-quatre cèntims).
Quart.- Notificar l’acord 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.

Justificació de la subvenció atorgada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona (Expedient 3458/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3458/2019, relatiu a la Justificació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per fer front a les despeses del projecte “Coneguem els nostres parcs
2019”.
II. Relació de Fets
Segons les Bases que regulen l'atorgament de subvencions als Ajuntaments de la província de
Barcelona per subvencionar a les escoles de 6è de primària per fer front a les despeses del
transport escolar que es realitzin amb motiu de la campanya “Coneguem els nostres parcs”,
endegada pel servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i vist que en data 20 de
desembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va atorgar la quantitat de
950 euros a l'Ajuntament de Badia per fer front a les despeses del transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs”.
Aquest any la sortida de l’escola La Sardana es va anul·lar per motius meteorològics. Les
sortides de La Jota i Les Seguidilles es van realitzar en les dates acordades.
III. Fonaments de dret
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
28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019

Número: 2019-0024 Data: 25/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. Justificar la subvenció atorgada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona a l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Segon. Notificar electrònicament a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Àrea d'Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.

Contractacions Patrimonials. Alta cambra comuna de carn núm. 6 Mercat Municipal.
(Expedient 3146/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3146/2019, relatiu a l’alta de la cambra comuna de carn núm. 6 del Mercat
municipal.
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Per tot això, s'acorda:

II. Relació de Fets
1. Per instància a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
6773/2019, la senyora Olga Giménez Blanco com a concessionària de les parades del Mercat
Municipal núm. 1-2 destinades a l’activitat de “Carnisseria”, ha sol·licitat l’alta de la cambra de
carn núm. 6 de 8,1m3 de superfície i amb efectes del 1 d’agost de 2019.
2. En data 24 de juliol de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat.

Primer. Donar d’alta la cambra de carn núm. 6, amb una superfície 8,10 m3 a favor de la
senyora Olga Giménez Blanco que consta com a concessionària de les parades del mercat
núm. 1-2 en el padró de les càmeres comunes amb, efectes de l’1 d’agost de 2019.
Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat i a
l'Organisme de Recaptació Municipal.

Aprovació de la dotació econòmica dels premis excel·lència 2019 (Expedient 2396/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2396/2019, relatiu a la dotació econòmica del premis excel·lència 2019.
II. Relació de Fets
El 9 de juliol de 2019 va tenir lloc la 10a edició dels Premis a l’Excel·lència acadèmica de Badia
del Vallès. Aquest acte va premiar als i les joves amb millors expedients acadèmics a l’etapa de
secundària i batxillerat, i la millor trajectòria als cicles formatius i programes de formació i
inserció. També s’atorguen dues mencions especials a l’esforç i a la superació personal.
Els centres educatius participants són l’Institut Federica Montseny (amb alumnat d’ESO i
Batxillerat), l’Institut Badia del Vallès (amb alumnat d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PFI) i
l’alumnat del PFI de titularitat municipal, que es porta a terme a l’Edifici El Molí. Els premis
s’atorguen a les tres persones amb millor expedient de cada curs de secundària i batxillerat
dels dos instituts. Els premis a la millor trajectòria i superació s’atorguen a l’alumnat que,
escollit pels mateixos centres educatius, reuneix aquestes característiques.
El premi consisteix en un diploma acreditatiu de reconeixement i un xec per valor de 125,00€,
com a suport econòmic per donar suport a la continuïtat dels estudis.
Aquest any s’atorga un total de 44 premis, amb una dotació total de 5.500€ que s'hauran
d'imputar a la partida 1003.3201.48100 del pressupost municipal pel 2019.
III. Fonaments de dret
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
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S’ACORDA
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III. Fonaments de dret
1r. 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. 0776/2019, de
28 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Vist que segons consta en el padró de les càmeres comunes del mercat municipal la núm. 6,
a data d’avui no consta com llogada.

delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019/0776 de
28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar els premis als millors expedients acadèmics segons document annex a
l’expedient.

Anul·lació dels drets reconeguts renda local núm. 2 mesos abril i maig per impossibilitat
de desenvolupar l'activitat per filtracions d'aigüa (Expedient 228/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 228/2018, relatiu a la problemàtica d’humitats per inundacions del local
comercial núm. 2 ubicat a l’avinguda de la Via de la Plata, núm. 3, de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 26 de gener de 2018 la Sra. Laura Guerra Luzón, arrendatària del local comercial
núm. 2 va presentar una instància amb número de registre 639/2018, mitjançant la qual exposa
la problemàtica d’humitats que està patint el local i demana no pagar el lloguer en tant aquesta
es solucioni.
2. En data 23 de maig de 2018 la Sra. Laura Guerra Luzón presenta una instància amb número
de registre 4289/2018 per demanar resposta a la instància anterior i una solució a la
problemàtica.
3. En data 22 de juny de 2018 la Sra. Laura Guerra Luzón presenta una instància amb número
de registre 5694/2018 per continuar demanant la solució a la problemàtica i una compensació
per no poder utilitzar el soterrani.
4. En data 29 de desembre de 2018 el director de l’àrea de Territori emet informe referent a les
gestions realitzades des de l’àrea de Territori referents als problemes de filtracions a l’esmentat
local.
5. Vist l’informe de deute emès per la interventora municipal en data 27 d’agost de 2019 on
consten deutes pels imports de les rendes corresponents als mesos d’abril i de maig de 2018
per import total de 635,46 euros.
6. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç en relació al
desenvolupament de l’activitat de data 27 d’agost de 2019.
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Quart. Notificar el present acord a les persones interessades.
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Tercer. Ordenar a tresoreria el pagament dels imports concedits segons els documents
comptables ADO esmentats en el segon punt.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar els documents comptables ADO que s'adjunten per un import de 5.500,00
euros (Cinc mil cinc-cents euros), per fer front als 44 premis concedits als millors expedients
acadèmics, a les millors trajectòries, i a la superació personal, de la partida 1003.3201.48100
del vigent pressupost del 2019 de despeses.

III. Fonaments de dret
1r. 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. 0776/2019, de
28 de juny.
S'ACORDA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 3423/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions del plec de descàrrega previst en les obres de reforma de les instal·lacions
d’enllumenat públic i del quadre elèctric del carrer Porto núm. 23, del municipi de Badia del
Vallès (expedient 645/2019).
II. Relació de fets
1.

En sessió celebrada el 5 de desembre de 2018, s’aprova la memòria valorada, estudi bàsic de
seguretat i salut que defineix les obres de remodelació de l’enllumenat dels sectors sota el
quadre elèctric situat al carrer Porto 23 de Badia del Vallès, redactat per TADE AC i
ASSOCIATS SLP, per tal de donar compliment a la normativa, reduir el consum elèctric i evitar
la contaminació lumínica. (exp. 2606/2018).

2.

En sessió celebrada el 12 d’abril de 2019, s’aprova l’expedient de contractació i els plecs que
regiran el concurs per a l'adjudicació de les obres.

3.

En data 3 de juny de 2019, per decret d’alcaldia, s’adjudiquen les obres d’acord amb la
resolució adoptada per la mesa de contractació de data 14 de maig de 2019,a l’empresa
URBALUX SA, per l’import de 32.877,00 euros sense iva. (exp. 645/2019).

4.

En data 10 de juliol de 2019, es signa l’acta de comprovació del replanteig i l’inici de les obres
esmentades.

5.

Per tal de tallar el subministrament d’electricitat durant el canvi de comptador per garantir la
seguretat dels operaris en aquest mateix moment, és per això que en data 4 de juliol de 2019,
es sol·licita a Endesa Distribución la descàrrega segons document que s’ajunta en l’expedient
(3081/2019)

6.

En data de l’1 d’Agost la subcontracta encarregada de fer el descàrrec es presenta a la obra
sense poder fer les feines, ja que la obra s’ha endarrerit a causa de complicacions a la obra
alienes a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
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TEMES D'URGÈNCIA: Autorització de Pagaments a ENDESA per a la realització de
treballs del quadre elèctric del C.Porto, 23 (Expedient 3423/2019)
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Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada, a la tresoreria municipal i a l’àrea
d’economia de l’Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Reconèixer que l’arrendatària no va poder desenvolupar la seva activitat econòmica a
causa de la problemàtica continuada per les infiltracions d’aigua del local número 2 i, ordenar a
la tresoreria municipal l’anul·lació dels drets reconeguts per l’import total de 635,46 euros
corresponents a les rendes dels mesos d’abril i maig de 2018.

7.

En data del 21 d’Agost es sol·licita a Endesa Distribución un nou Plec de Descàrrec, rebent per
part de la companyia la documentació a omplir, juntament amb el pagament a realitzar pels
serveis a realitzar, en data del 28 d’Agost.

8.

En data 30 d’agost de 2019, es rep factura d’Endesa distribución Electrica SL FACT-2019-2262

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació en fase ADO . Per tal que
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L, realitzi els treballs corresponents al plec de
descàrrec del quadre elèctric Porto 23, en data del 26 de Setembre, per un import de 549,69
euros, iva inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1404 1651 22799 del pressupost
vigent. Aquesta despesa ha d’estar abonada mitjançant transferència bancària a
ES59-2100-2931-91-0200132942, fent referència DESC 2882, juntament amb el NIF de
l’Ajuntament.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 549,69 euros a favor de Endesa
Distribución Eléctrica S. L.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació Bases específiques reguladores concessió subvenció a
entitats i associacions per la Cavalcada de Reis 2020 (Expedient 3289/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0024 Data: 25/09/2019

S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
De conformitat amb 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 del 12 de Juliol
del 2019.

II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0701.3381.48904
amb un import de 1.600 euros per a l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva
per dotar a les entitats i associacions del municipi dels recursos per a la decoració de les
carrosses i del Tro Reial per a la Cavalcada de Reis 2020, ja que aquesta activitat forma part
de la cultura tradicional i és de gran rellevància per a la població en general, i pels infants en
particular.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió de subvencions per concurrència competitiva, i atès que s’ha emès l'informe
d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als pressupostos
municipals.
Vist l'informe tècnic del servei on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de bases de concessió, en la qual es recullen les obligacions i compromisos
del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3289/2019, relatiu a la concessió de la subvencions per concurrència
competitiva a les entitats de Badia del Vallès per la Cavalcada de Reis 2020.

III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

- D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen part d'aquesta
proposta, així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a aquest expedient.
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
28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019.
S'acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats i associacions per a la Cavalcada de Reis 2020 de Badia del Vallès que
s'adjunten i formen part d'aquesta proposta, així com e
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici
pressupostari, destinades a la decoració i muntatge de les carrosses de reis i el Tro Reial
realitzats per les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats i
Associacions ciutadanes.
Tercer. El període de presentació de sol·licituds serà del 23 de setembre a l’11 d’octubre de
2019.
Quart. Aprovar l'autorització de despesa per import de 1.600 euros, amb càrrec a la partida de
despeses 0701.3381.48904 del pressupost vigent per l’any 2019.
Cinquè. Donar publicitat al web municipal i d'altres mitjans adients de comunicació. Publicar al
Butlletí Oficial de la Província les Bases i la convocatòria de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
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- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

