Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/12

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / d’abril / 2020

Durada

Des de les 10:30 fins a les 10:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

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, 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0010 Data: 29/04/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/04/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 29/04/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 11 de
març de 2020-

Aprovació de despeses i reconeixement d'obligacions (Expedient 1621/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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: 2020-0010 Data: 29/04/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1621/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2n. 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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

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/2020/68 import 77.232,03 €
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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.

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

Relació núm. P/2020/76 import líquid 76.430,59 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1226/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al mes de març de 2020.
II. Relació de Fets
Que en data 03 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar l´aportació als grups municipals
de la Corporació, amb l´establiment d´una assignació amb un component fix i un altre variable
en funció del número de membres de cada grup.
Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0101.9121.48903
amb un import de 44.760,00 euros per l´any 2020, per a la concessió d´aportacions als grups
polítics municipals, per import de 890,00 euros mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals
(part variable) per regidor integrant del grup.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 03 de juliol de 2019.

Número: 2020-0010 Data: 29/04/2020

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació aportacions als grups polítics municipals corresponents al mes de març de
2020 (Expedient 1226/2020)

4t. 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. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020, publicat al BOP el 09 de març de 2020.
S´ACORDA
PRIMER. Aprovar la disposició, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del pressupost de
despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, (V66514423), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de març de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu finançament,
la quantia del qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de marcç de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), (V67501072), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 910 € corresponent al mes de març de 2020.
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3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució del
Pressupost General vigent pel 2020.

- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), (V67488270), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de març de 2020.
SEGON. Aprovar la obligació, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del pressupost de
despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, (V66514423), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de març de 2020.

TERCER: Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions ressenyades en el
punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte facilitat per cadascun dels
grup polítics municipals en el seu moment.

Resolucions del Contracte Patrimonial. Recuperació local núm. 41 per desnonament.
(Expedient 1351/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1351/2020, relatiu a la recuperació del local comercial núm. 41 situat a
l’avinguda Burgos, núm. 40 a nom del senyor Xavier Girbau Muro com a representant del
CENTRO ÓPTICO AVENIDA CB mitjançant accions judicials per impagament de rendes del
local segons expedient núm. 1512/2019.
II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 1512/2019 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i Comerç
en data 9 d’abril de 2019 i per duu a terme les accions judicials necessàries per impagament
de rendes per part de CENTRO ÓPTICO AVENIDA CB com a titular del local comercial núm.
41 ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 40 de Badia del Vallès.
2n. Atès a la “DILIGENCIA DE LANZAMIENTO” Procediment: Judici verbal 387/2019
(desnonament per manca de pagament) del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Cerdanyola
del Vallès de data 4 de març de 2020.
III. Fonaments de dret
1r. En data 16 de març de 2020 s’emet informe per part dels serveis tècnics de l’Àrea de
Territori i que s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del local segons inspecció
realitzada el dia de la pràctica de la diligència per part de la Comissió Judicial.
2n. S’adjunta l’informe per part d’intervenció on consten els deutes que té el local a data d’avui
i que formem part de l’expedient núm. 1512/2019 de accions judicials per impagament de
rendes.
3è. Vist la fiança que es va dipositar en el seu dia per part de CENTRO ÓPTICO AVENIDA CB
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- Grup municipal de Ciutadans (Cs), (V67501072), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 910 € corresponent al mes de març de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu finançament,
la quantia del qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de març de 2020 .

per import de 735,76€ que s’utilitzarà per la condicionament del local comercial o en el seu
defecte per compensar part del deute que manté amb aquest Ajuntament.
4t. 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. 188/2020 de 10
de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
S'ACORDA

Resolucions del Contracte Patrimonial. Recuperació local comercial núm. 102 per
desnonament. (Expedient 1344/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1344/2020, relatiu a la recuperació del local comercial núm. 102 situat a
l’avinguda Mediterrània, núm. 15 a nom de la senyora Joaquina Cano Cortés mitjançant
accions judicials per impagament de rendes del local segons expedient núm. 1273/2019.
II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 1273/2019 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i Comerç
en data 1 d’abril de 2019 i per duu a terme les accions judicials necessàries per impagament
de rendes per part de la senyora Joaquina Cano Cortés com a titular del local comercial núm.
102 ubicat a l’avinguda Mediterrània, núm. 15 de Badia del Vallès.
2n. Atès a la “DILIGENCIA DE LANZAMIENTO” Procediment: Judici verbal 277/2019
(desnonament per manca de pagament) del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Cerdanyola
del Vallès de data 3 de març de 2020.
III. Fonaments de dret
1r. En data 16 de març de 2020 s’emet informe per part dels serveis tècnics de l’Àrea de
Territori i que s’annexa a aquest expedient respecte a l’estat del local segons inspecció
realitzada el dia de la pràctica de la diligència per part de la Comissió Judicial.
2n. S’adjunta l’informe per part d’intervenció on consten els deutes que té el local a data d’avui
i que formem part de l’expedient núm. 1273/2019 de accions judicials per impagament de
rendes.
3è. Vist la fiança que es va dipositar en el seu dia per part de la senyora Joaquina Cano
Cortés per import de 800,80€ que s’utilitzarà per descomptar part del deute.
4t. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
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Segon. Utilitzar la fiança que va dipositar a l'Ajuntament referent a aquest local comercial per
la condicionament del local comercial o en el seu defecte per compensar part del deute que
manté amb aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la seva titularitat del local comercial núm. 41, ubicat a
l‘avinguda Burgos, núm. 40, amb la data en la que es va procedir per part de la Comissió
Judicial a la inspecció del local i que va ser el dia 4 de març de 2020.

delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 188/2020 de 10
de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
S'ACORDA
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la seva titularitat del local comercial núm. 102, ubicat a
l‘avinguda Mediterrània, núm. 15, amb la data en la que es va procedir per part de la Comissió
Judicial a la inspecció del local i que va ser el dia 3 de març de 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 999/2020, relatiu a la sol·licitud de canvi de dades del suplent de la parada
de venda núm. 26 del mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del
Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instància presentada per la titular de l’autorització administrativa de la parada núm.
26 del mercat ambulant Trinidad Giménez Fernández, mitjançant instància número
2020-E-RC-1283.
3. D’acord amb l’informe de deute del servei d’economia de data 18 de març de 2020 i de data
8 d’abril respectivament, conforme es troben (titular i suplent) al corrent de pagament.
4. En data 15 d’abril de 2020 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 15 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia del
Vallès, el qual recull la possibilitat d’incorporar, a la targeta d’identificació, una persona
autoritzada per a la venda.
Per tot això, en l’exercici de les meves competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret número 52/2018 de
23 de gener..
S'ACORDA
Primer. Aprovar la incorporació del Sr. Yassin Jebrri, com a suplent, de la parada de venda
núm. 26 al mercat de venda no sedentària de Badia del Vallès.
Segon: Incorporar aquest canvi a la fitxa identificativa la qual es lliurarà a la titular previ
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Tercer. Notificar el present acord, al Servei d'Economia i a L'ORGT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Utilitzar la fiança que va dipositar a l'Ajuntament referent a aquest local comercial per
la condicionament del local comercial o en el seu defecte per compensar part del deute que
manté amb aquest Ajuntament.

pagament de la taxa per l’expedició per la modificació d’aquest d’acord segons l’OOFF núm.
18, article 5, tarifa 2.
Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada en
el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 859/2020, relatiu a la sol·licitud d’incorporació d’un suplent a la parada núm.
138 de venda no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de Badia del
Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instància presentada pel titular de l’autorització administrativa de la parada núm.
138 del mercat ambulant, el Sr. Antonio Amaya Santiago, mitjançant número de registre
2020-E-RC-1076.
3. D’acord amb l’informe de deute del servei d’economia de data 18 de març de 2020 i de data
9 d’abril respectivament, conforme el titular i el suplent no tenen obligacions ni deutes
pendents amb aquest Ajuntament.
4. En data 17 d’abril de 2020 s’emet informe favorable per part del servei de Promoció
Econòmica i Comerç.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 15 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia del
Vallès, el qual recull la possibilitat d’incorporar, a la targeta d’identificació, una persona
autoritzada per a la venda.
Per tot això, en l’exercici de les meves competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret número 52/2018 de
23 de gener.
S'ACORDA
Primer. Aprovar la incorporació del Sr. Antonio Amaya Amador, com a suplent de la parada
núm. 138 del mercat ambulant.
Segon: Incorporar aquest canvi a la fitxa identificativa la qual es lliurarà al titular previ
pagament de la taxa per l’expedició per la modificació d’aquest d’acord segons l’OOFF núm.
18, article 5, tarifa 2.
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Favorable
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Autoritzacions de Venda Ambulant - Suplent parada 138 Mercat Ambualnt - Expedient
859/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar aquest acord als interessants, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Tercer. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la quantitat esmentada en
el termini assenyalat, cosa que d’incomplir-la deixaria sense efecte el present acord.
Quart. Notificar aquest acord als interessants, al servei d’Economia i Tresoreria Municipal, a la
Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1605/2020, relatiu a Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu
als ajuts d’urgència social – emergència coronavirus 6.
II. Relació de Fets
Davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (SARS-CoV-2) es fa necessària la
determinació de mesures extraordinàries, mentre sigui vigent l´estat d´alarma, establert pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l´estat d´alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de donar resposta a les
situacions d’emergència social i gestionar prestacions d’urgència social per garantir la
cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat
o risc d’exclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000
per l’exercici 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència social –
emergència coronavirus 6. (Expedient 1605/2020)

. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 2.120,00€ (dos mil cent- vint euros)
que es facilitaran en forma de recàrrega targeta moneder, la relació dels quals es detalla a
l’informe adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost
vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 1566/2020, relatiu a la 3ª recàrrega de la targeta menjador substitutiva de la beca
menjador – emergència coronavirus.
II. Relació de Fets
Davant a situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), és voluntat de
l’ajuntament establir mesures urgents per garantir l’alimentació dels infants i joves del municipi
que es troben en situació de vulnerabilitat social.
En la sessió de 27 de novembre de 2019, el Ple municipal va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, el qual estableix
diferents modalitats d’ajudes d’urgència social i emergència, així com els requisits per accedir
a les mateixes
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000 per
l’exercici 2020, així com les condicions i requisits per a les prestacions d’urgència social.
Des de serveis social bàsics es gestionen les beques de menjador escolar per alumnes de
centres sufragats amb fons públics. Tanmateix l’Ajuntament complementa aquest ajuts i
compta amb una borsa pròpia de beques de menjador. Durant el període de confinament
decretat pel Govern durant la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19), aquests infants de
famílies vulnerables no tenen garantit l’àpat que tenien en els menjadors escolars.
Per aquests motius, el Departament d’Educació ha aprovat una prestació compensatòria per
un total de 363 infants i joves que tenen atorgada beca de menjador escolar per tal de garantir
els àpats i una adequada alimentació. L’ajut s’entrega a les famílies en forma de targeta de
prepagament. L’entregà l’efectuaran els serveis socials bàsics dels ens locals.
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Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Aprovació 3ª recàrrega targetes menjador
Ajuntament (Expedient 1566/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de la recàrrega de la targeta moneder per import
de 2.120,00 € (dos mil cent vint euros)

Pel que fa als 72 infants i joves becats únicament amb fons propis de l’ajuntament, en data 26
de març de 2020 es va aprovar el decret núm:2020-0382, per a una primera recàrrega de
targetes menjador. En data 7 d’abril de 2020 es va aprovar el decret núm: 2020-0415 per a
una segona recàrrega.

. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
S’ACORDA

Primer. Aprovar la prestació econòmica EN FORMA DE RECÀRREGA DE TARGETES
MONEDER, adreçada als titulars dels alumnes detallats en la relació adjunta, la despesa total
és de 2.592,00 €(dos-mil cinc-cents noranta dos euros), a imputar a la partida 0803 2311
48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import 2.592,00 €(dos mil cinc-cents noranta
-dos euros).
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Tenint en compte l’informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la situació d’emergència persisteix, es proposa una segona recàrrega EN FORMA
DE TARGETES MONEDER, adreçada als alumnes detallats en la relació adjunta
,corresponent als dies laborables compresos entre el 13 d’abril i el 24 d’abril, tenint en compte
que el dia 13 d’abril va ser festiu. La despesa total és de 2.592,00 €(dos-mil cinc-cents noranta
dos euros) i anirà amb càrrec a la partida d’ajuts d’urgència social 0803 2311 48000 del
pressupost vigent.

