Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/18

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de juny / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:13 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

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

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

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/06/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 10/06/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 27 de
maig de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1967/2020)
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.

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. 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. Donar de baixa l’autorització i disposició de crèdit (AD negatiu contra número
d’operació: 220200000152), del servei d’energia elèctrica, de l’empresa ENDESA ENERGIA
SAU per un import de 13.081,64€, amb càrrec a l'aplicació 1404 1651 22100 del pressupost,

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

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1967/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/119 import 168.084,35 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1832/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions pel pagament de l’IVTM dels vehicles de la Brigada.
II. Relació de Fets
1. Havent vist les cartes de pagament emeses per la ORGT a data 18 de maig del 2020.
2. Havent vist l’informe d’Intervenció amb data 25 de maig del 2020.
3. 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.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
operació:
- ADO núm 220200008268 per import 479,60€
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les ordres de pagament de la
operació:
- P núm 220200008269 per import 479,60€ a través de les cartes de pagament.
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Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions pel pagament de
l’IVTM dels vehicles de la Brigada (Expedient 1832/2020)
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Relació núm. P/2020/128 import líquid 300,00 € (Pagaments amb domiciliación bancària).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2020/127 import líquid 167.739,35 €

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d´Educació de la Generalitat
de Catalunya (Expedient 1811/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1811/2020, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració amb el
Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya.

3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció:
centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de més
complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin garantir que les
oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari lectiu que es va iniciar a
partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’actual estat d’alarma.
4. En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la comunitat
educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que evidencien una
manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir una comunicació amb
elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que s’impulsaran en les properes
setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas fins que es reobrin els centres
educatius, seguint les orientacions ja publicades. De l’altra, també es té en compte aquell
alumnat que es troba en la fase de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de
cicles formatius.
5. Des del Departament d´Educació, es va fer arribar al personal tècnic de l´Ajuntament (tècnica
d´Educació i Cap de Serveis de Serveis Socials Bàsics, Gent Gran i Feminisme) informació
respecte els infants i joves dels centres educatius de Badia del Vallès (escoles La Sardana, Las
Seguidillas, La Jota, i els instituts Federica Montseny i Badia), als quals no podien atendre en el
desenvolupament de les tasques educatives, perquè no diposaven de dispositius tecnològics.
Aquests llistats els van fer arribar des de la Direcció dels centres a la tècnica d´Educació de l
´Ajuntament, que en coordinació amb la referent de Serveis Socials, van analitzar la situació de
cada alumne.
6. En atenció a la situació descrita, es va proposar des de l´Àrea de Promoció Social i
Acompanyament Educatiu, impulsar un contracte amb l´entitat Creu Roja, per crear un projecte
educatiu que facilités al col·lectiu d´alumnes vulnerables i amb manca de dispositius, continuar
amb la modalitat de formació a distància implantada des del Departament d´Educació amb
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2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació va
facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i concertats.
Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la connectivitat i la disponibilitat
de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.
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1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures
extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la necessitat de
garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel que fa als col·lectius
més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet de poder
proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que puguin donar
continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

motiu del tancament dels centres educatius.
7. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats
públiques.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar el Conveni administratiu, per a tal d´establir els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, Ajuntament de Badia
del Vallès per a la compra i lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del
Pla d’acció: centres educatius en línia.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor del tinent d
´alcaldia cinquè, senyor Iván Sanz Pérez, i notificar l'acord al Departament d´Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació núm. 111/2020 en concepte de despeses i comissions bancàries relatives a OPA
exercici 2018 (Expedient 187/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 187/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancàries dels
comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancàries
relacionades amb el padró fiscal d’esports, el de lloguers dels locals comercials, el de
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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. 2020-188, de data 10 de
febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
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1r. Entre d’altra:
- 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.
- Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d´1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
- Art. 6 i concordants del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

fraccionaments i el del pàrquing relatius a OPA de l'exercici 2018.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al
BOP de data 9 de març de 2020
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació núm. 111/2020, de l’annex adjunt amb un import total de 510,83 € en concepte de
despeses i comissions bancàries relatives a OPA exercici 2018.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la relació
d’operacions en fase P núm. 118/2020 de l’annex adjunt amb un import total de 0,00 € en
concepte de formalització de les despeses i comissions bancàries relatives a OPA exercici
2018.

Contractacions Patrimonials. Incorporació de les concessions administratives núm. 30;
86-87; 91-92-93-94; 126 i 155-156 del Mercat Municipal al procediment d'adjudicació
directa. (Expedient 1652/2020).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 1652/2020, relatiu a la incorporació de les concessions administratives núm.
30; 86-87; 91-92-93-94; 126 i 155-156 del Mercat Municipal qualificades de bé de domini públic
al procediment d’adjudicació directa de parades de venda i magatzems del Mercat Municipal,
aprovat per la Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2019.
II. Relació de Fets
1. Arran l’informe del servei de Promoció econòmica i Comerç de data 23 d’abril de 2020, es va
incoar aquest expedient sobre el procediment d'adjudicació directa de les concessions
administratives de parades de venda al mercat municipal d’ús privatiu de bé de domini públic,
d'acord amb allò previst a l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques i l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
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5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
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4. Article 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Articles 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.

Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
2. El plec regulador d’aquest procediment recull a la clàusula primera, punt 3, que es podrà
ampliar l’objecte del plec regulador a d’altres béns d’igual naturalesa, quan concorri una
disponibilitat sobrevinguda, que haurà de motivar-se a l’expedient, i reuneixi les causes
habilitants i condicions previstes a la normativa aplicable.

III. Fonaments de dret
1r. Vist els articles 218, 221 i la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,.
2n. Atès els articles 53 a 71 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
3è Vist els articles 74, 75, 78 a 91 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
4t. De conformitat amb l'article 93, 107,1 i 137.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques.
5è. Segons els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre i 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
PRIMER. Aprovar la incorporació de les concessions administratives qualificades com bé d’us
de domini públic al procediment d’adjudicació directa de parades de venda i magatzems del
Mercat Municipal, aprovat per la Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2019 amb les
característiques que es relaciones a continuació:
Núm. de
concessió

Adreça

Superfície

Garantia
definitiva

Cànon

Taxa

30

Mercat

5’25m2

95,92 €

70 €

Ordenança vigent

Ajuntament de Badia del Vallès
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5. Amb data 22/04/2020 es va incorporar a l'expedient el Plec de condicions que ha de regir el
contracte d'arrendament del bé immoble per adjudicació directa i que va ser redactat en data
20/03/2019.
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4. Vist els informes emesos pels Serveis Tècnics informe sobre la determinació física i jurídica
dels béns, apreuament del valor de cadascú i altres consideracions tècniques i econòmiques
escaients.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Amb data 29/04/2020, es va adjuntar a l'expedient certificat sobre la naturalesa jurídica
patrimonial, titularitat municipal i càrregues, segons dades que constin a l'Inventari Municipal i al
Registre de la Propietat de les concessions administratives núm. 30; 86-87; 91-92-93-94; 126 i
155-156.

Mercat
Municipal

10’50m2

191,84 €

135 €

Ordenança vigent

91-92-93-94

Mercat
Municipal

21 m2

383,68 €

294 €

Ordenança vigent

126

Mercat
Municipal

5’25 m2

95,92 €

70 €

Ordenança vigent

155-156

Mercat
Municipal

10,50m2

191,84 €

135 €

Ordenança vigent

SEGON. Donar com a vàlid el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que regiran el procediment aprovat en data 05/04/2019 per la Junta de Govern Local
que ha de regir el procediment d'adjudicació directa, incorporant els conceptes de garantia
definitiva i cànon per a les parades de venda que s’incorporen segons l’apartat primer d’aquest
acord i en els termes que figura a l'expedient.
TERCER. Publicar l'anunci al perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Simultàniament els interessats podran presentar les seves proposicions en la forma
i termini previstos al Plec de condicions.

Bonificació o Exempció Tributària. Mesures de suport als restaurants, bars i/o cafeteries
de Badia del Vallès pels efectes esdevinguts pel COVID-19.(Expedient 1894/2020).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1894/2020, relatiu a l’aprovació de mesures de suport als restaurants, bars
i/o cafeteries de Badia del Vallès pels efectes esdevinguts pel COVID-19.

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

86-87

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Municipal

2. Atès l’informe emès pel servei de promoció econòmica i comerç en relació a la situació dels
restaurants, bars i/o cafeteries del municipi a partir de l’estat d’alarma i en el procés de
desescalada a la fase I on els restaurants, bars i/o cafeteries només poden obrir les seves
terrasses a l’aire lliure.
4. Essent la voluntat de la regidoria de promoció econòmica i comerç col·laborar i donar suport
als restaurants, bars i/o cafeteries de Badia del Vallès, per ajudar-los a impulsar i posar
novament en marxa els seus negocis amb totes les mesures de seguretat a les quals estan
obligats, per reobrir al públic.
III. Fonaments de dret
1r. Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
2n. Orden SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional, establertes desprès de la declaració d’estat d’alarma en aplicació de la fase I
del Plan para la transción hacia una nueva normalidad.
2n. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
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II. Relació de Fets
1. Atesa la situació d’emergència sanitària global viscuda per l’aparició del COVID-19.

Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
3r. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 5 de la
Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la disposició addicional
segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Intervenció, la Tresoreria, a
l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès.

Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts de
menjador escolar per al curs 2020/2021 (Expedient 1877/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1877/2020, relatiu a la convocatòria menjador escolar, per al curs
2020/2021.
II. Relació de Fets
Un dels objectius prioritaris d’aquest Ajuntament és facilitar als infants i joves del nostre
municipi els recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un
desenvolupament integral dels menors. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, l' Ajuntament
articula un seguit d' ajuts per prevenir l' exclusió social, garantint una correcta escolarització
dels menors amb dificultats i una alimentació adequada.
Durant els darrers anys, els ajuts de menjador són un recurs important per garantir un àpat
equilibrat i saludable pels infants d’entre 3 i 12 anys de les famílies amb dificultats econòmiques
del municipi. També són un element d’abordatge i detecció que permet incorporar les famílies
en plans de treball amb els Serveis Socials Bàsics.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i convocatòria
per a cada curs escolar. La Comissió Permanent del Consell Comarcal, en sessió extraordinària
celebrada el divendres dia 22 de maig, va aprovar l’acord núm. CPE/8/26/2020, d’aprovació de
les Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i

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

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

Primer. No efectuar el cobrament dels lloguers del mes de juny de 2020 als arrendataris i
concessionaris dels restaurants, bars i/o cafeteries de Badia del Vallès, atès que en el procés
de desescalada de la crisi del Covid-19, descrit en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, només
es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure. Aquesta mesura s’aplicarà als arrendataris i
als concessionaris que es troben al corrent de pagament del seu lloguer. Per aquells
arrendataris que no estan al corrent dels seus lloguers, disposaran de vint dies desprès de
l’aixecament de l’estat d’alarma, per regularitzar el deute o se’ls imputaran els drets reconeguts
al deute acumulat.

Codi Validació: 37ATXXPCTGL2HK7DMWWZ3HQXY | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 21

S'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 publicada al BOP el 9 de març.

d’educació secundària obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental
sostingut amb fons públics de Catalunya, per al curs escolar 2020-2021.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb una partida pressupostària (0803 2317 48001)
per a complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de
fer front al copagament requerit.

a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible al lloc
web d’aquest Ajuntament i que es troba al link següent: badiadelvalles.sedelectronica.es
b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació
telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l’OAC (Oficina
d’atenció ciutadana) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
S’adjunten a l’expedient les bases del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les proposem
adherir-nos, així com les bases pròpies de l’ajuntament, que s’emmarquen en les bases
generals reguladores de la concessió de subvencions adreçades a la infància i adolescència,
del Ajuntament de Badia del Vallès aprovades en Ple Municipal en sessió data 26 de març de
2020
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials.
III. Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació d’aplicació.
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, 2020-0188 de
data 10 de febrer de 2020.
S' ACORDA
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts de
menjador escolar per al curs 2020/2021, d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de
novembre , General de Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la
convocatòria, que s' adjunten i formen part d'aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licituds d'ajuts de menjador escolar per al curs 2020/2021, establint
el següent calendari, que serà del 8 de juny al 26 de juny, ambdós inclosos.
Tercer. Aprovar el document comptable en fase (A) per import de 100.000 euros (cent-mil
euros), corresponent als ajuts de menjador escolar de setembre a desembre de 2020. A imputar
a la partida 0803 2317 48001 d’Assistència, adolescència, infància i família - Menjador escolar.
Quart.. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals,
que s' adjunten a l' expedient
Cinquè. Publicar el present acord, amb caràcter d’urgència, al Butlletí Oficial de la Província i

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

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

Per aquesta convocatòria, tenint en compte la situació d’excepcionalitat per l’estat d’alarma
decretat el passat 14 de març amb motiu de la crisi sanitària pel COVID-19, per la presentació
de sol·licituds s’estableixen les modalitats següents:
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Per tant, és necessari obrir convocatòria de sol·licituds de menjador escolar, motiu pel qual es
proposa el termini comprès entre el 8 de juny i el 26 de juny, ambdós inclosos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tanmateix, l’Ajuntament preveu una borsa pròpia d’ajuts, amb càrrec a la mateixa partida (0803
2317 48001), per aquells casos que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC
però que des dels Serveis Socials Bàsics valorem com a situacions de greu vulnerabilitat
econòmica i/o social.

comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Sisè.- Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament de Badia del
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa , al servei d'Infància i a la' Oficina
d'Atenció Ciutadana.

Aprovació prestacions econòmiques de Serveis Socials de targetes transport Gent Gran
2020 (Expedient 528/2020)

L’any 2008, l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’objectiu d’oferir un conjunt d’avantatges al
col·lectiu de la gent gran del municipi i de promoure l’envelliment actiu, va implementar el
anomenat “carnet de la mobilitat de Badia del Vallès”, a través del qual l’Ajuntament facilitava
gratuïtament targetes multi viatges de transport a les persones que complien els requisits
previstos en la ordenança aprovada als efectes.
El Ple municipal el 30 de juliol de 2008 va aprovar l’ordenança del carnet de mobilitat del
transport públic interurbà d’una zona, la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
el 07/08/2008. L’ordenança establia que el col·lectiu beneficiari del carnet era el de persones
majors de 65 anys del municipi que no superessin els ingressos del Salari Mínim
Interprofessional (SMI).
L’ordenança es va aplicar en els termes establerts fins que, l’any 2012, davant la situació de
crisi econòmica general, l’Ajuntament va valorar la necessitat de prioritzar la despesa en ajuts
d’urgència social per aquelles persones i famílies del municipi que es trobaven en situació de
vulnerabilitat degut a la manca de recursos econòmics.

La modificació de l’ordenança es va aprovar pel Ple municipal de 12 de juliol de 2012, amb
l’Ordenança per la concessió gratuïta de targetes de transport públic interurbà d’una zona, de
manera que es va limitar el lliurament de targetes de transport a aquelles persones que tenen
necessitat de desplaçar-se per motius mèdics o per ingrés hospitalari o residencial d’un familiar.
Per l’exercici 2020, l’ajuntament ha previst una dotació pressupostària de 2.670,96€ adreçada a
la compra de targetes de transport.
Tenint en compte l’informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i
Dependència.
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.
. 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:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l’expedient
Expedient 528/2020, relatiu a l’aprovació de la reserva de crèdit de les targetes transport Gent
Gran 2020.
II. Relació de Fets

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. - Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase AD, per un import total de
2.670,96€ (dos-mil sis-cents setanta euros i noranta-sis cèntims), corresponent a la partida
0803 2319 22300 Transport Gent Gran del pressupost vigent.

Alliberació de crèdit ajuts menjador (de gener a juny 2020) (Expedient 298/2020)

Atès l’estat d’alarma decretat pel Govern el passat 14 de març de 2020 per la crisi sanitària
provocada pel COVID-19, que entre d’altres mesures ha suposat el tancament dels centres
escolars, no s’ha produït la despesa prevista en ajuts de menjador escolar durant aquest
període i es preveu que aquesta circumstància es mantindrà durant el mes de juny.
Per tal de garantir l’alimentació adequada dels alumnes que compten amb beca de menjador
escolar, l’ajuntament ha articulat ajudes en forma de targeta moneder recarregable per aquells
infants becats amb la borsa d’ajuts de menjador escolar propis de l’ajuntament, els quals havien
quedat fora de les targetes moneder atorgades pel Departament d’educació amb la mateixa
finalitat.
La previsió de la despesa fins a finals de curs 2019-2020, en concepte de targetes moneder per
alumnes amb beca de menjador escolar, és de 19.980 € .Tanmateix, aquesta despesa s’està
assumint des de la partida d’ajudes d’urgència social 0803 2311 48000.
Per tant, tenint en compte aquestes les circumstàncies, la despesa de menjador vinculada a la
reserva de crèdit de 145.000 € correspon al pagament de les ajudes pendents fins a 14 de març
de 2020.
Per aquest motiu, sol·licito l’alliberació de crèdit per import de 81.000,00€ (vuitanta-un mil
euros) de l’operació núm: 2220/84407per incorporar-los a la previsió de despesa corresponent
als mesos de setembre a desembre del curs 2020-2021.
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.
. 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 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, 2020-0188 de
data 10 de febrer de 2020.

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 298/2020, relatiu a l’ Alliberació de crèdit ajuts menjador (de gener a juny
2020
II. Relació de Fets
En data 17 d’abril de 2020 es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia núm: 2020-0451 la reserva
de crèdit per import de 145.000 € (operació núm: 2220/4407 ) per tal de cobrir la despesa
d’ajuts de menjador escolar corresponent al període de gener a juny del curs escolar
2019-2020.

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

S' ACORDA
Primer. Aprovar l’alliberació de crèdit per import de 81.000,00€ (vuitanta-un mil euros) de
l’operació núm: 2220/84407 per incorporar aquest import a la previsió de despesa corresponent
als mesos de setembre a desembre del curs 2020-2021.

Bonificació o Exempció Tributària. Aprovació de mesures de suport al comerç local a
causa dels efectes esdevinguts pel COVID-19. (Expedient 1639/2020).

II. Relació de Fets
1. Atesa la situació d’emergència sanitària global viscuda per l’aparició del COVID-19.
2. Ateses les mesures urgents implementades pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel
que es declara l’Estat d’Alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19; i de l’impacte que sobre el comerç local de Badia del Vallès se’n deriva.
3. Atès l’informe emès pel servei de promoció econòmica i comerç en relació a la situació dels
negocis existents als diferents locals comercials i concessions administratives del municipi a
partir de l’Estat d’Alarma
4. Essent la voluntat de la regidoria de promoció econòmica i comerç col·laborar i donar suport
als comerciants de Badia del Vallès, per ajudar-los a impulsar i posar novament en marxa els
seus negocis per superar aquesta crisi econòmica esdevinguda per la crisi sanitària.
5. Segons informa el servei d’Economia de l’Ajuntament, els rebuts corresponents als lloguers
del mes de març es van cobrar de forma ordinària.
6. Atesa la proposta d’acord aprovada per la JGL en data 6 de maig del 2020, segons la qual
s’aprova deixar de cobrar els lloguers als arrendataris dels locals comercials de Badia del Vallès
que s’han vist obligats a tancar i essent necessari procedir l’esmena per l’omissió dels lloguers
de les concessions administratives de Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
1r. Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
2n. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
3r. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 5 de la
Llei 7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la disposició addicional
segona del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
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

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1639/2020, relatiu a l’aprovació de mesures de suport al comerç local a
causa dels efectes esdevinguts pel COVID-19.

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

de febrer publicada al BOP el 9 de març.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’esmena per la qual s’afegeix a la proposta d’acord aprovada per la JGL el dia
6 de maig del 2020, les mesures de suport al comerç local a causa dels efectes esdevinguts pel
COVID-19 incloent-hi els rebuts dels lloguers de les concessions administratives (Bar Casal
d’Avis, Bar del Poliesportiu, Bar el Molí, Bar del Centre Cívic, Organisme de Gestió Tributària,
Federació de Judo, Locals 147 i 148) de Badia del Vallès pels mateixos períodes i mesos que la
proposta anterior.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1830/2020, relatiu a la modificació del contracte administratiu de l’obra
d'adequació dels locals adjacents al centre cívic.
Durant l'obra hi ha hagut imprevistos que fan modificar el contracte a l'haver d'ampliar algunes
partides i la data de finalització d'obra..
II. Relació de Fets.
1. Per provisió de tinenta d’alcaldessa de data 25-05-2020, es va iniciar l'expedient de
modificació d'aquest contracte administratiu, arran l'informe tècnic del responsable del contracte
de data 25-05-2020.
2. Instruït l'expedient s'ha realitzat el procediment previst a la clàusula vint-i-unena del Plec de
clàusules administratives particulars, amb audiències dels interessats.
III. Fonaments de dret.
1r. L'informe tècnic del responsable del contracte, amb el vistiplau de la secretaria municipal,
justifica la necessitat i idoneïtat de modificar el contracte, en atenció a:
a) Es dona la causa ( o les causes) de l’article 205.2, següents:
«1r Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per
exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o subministraments amb
característiques tècniques diferents dels inicialment contractats, quan aquestes diferències
donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment que siguin
desproporcionades; i, així mateix, que el canvi de contractista generi inconvenients significatius
o un augment substancial de costos per a l’òrgan de contractació.»
1- Els acabats interiors i exteriors de l'edificació a rehabilitar estaven en pitjor estat del previst i
ha estat necessari ampliar la superfície d'arrebossat i pintat sobre arrebossat exterior. Aquest
fet s’ha descobert al iniciar el re-picat de la superfície i no era possible detectar-ho amb una
inspecció visual.
2- A causa del desnivell del forjat del paviment de la planta baixa, que ha aparegut a l'aixecar el
paviment, cal arrencar el paviment existent de pedra de Sant Vicens i re-col·locar-lo aprofitant
les peces.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Modificació del contracte administratiu de l’obra d'adequació locals adjacents al centre
cívic (Expedient 1830/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Intervenció, la Tresoreria, a
l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l’Organisme de Gestió Tributària de Badia del Vallès.

3- La crisi del COVID 19 ha implicat aturar les obres i ha estat necessària la retirada de la
plataforma elevadora així com el seu retorn pel re-inici de les obres
Aquest tipus d’intervencions no es poden fer de manera aïllada al transcurs de l’obra, ja que
van directament relacionades amb la seva execució. No es poder fer els acabats en dues fases,
ni resoldre el desnivell en un moment diferent a la instal·lació immediata del mur cortina.

L’edifici on es realitza l’obra de rehabilitació es trobava en un estat avançat de degradació i els
imprevistos es deuen a que amb una inspecció ocular no es podia detectar l’estat d’elements
ocults de l’edificació.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
La modificació implica partides extra per garantir la qualitat del resultat final sense variar la
naturalesa del contracte.
«3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.»
La modificació del contracte implica menys d’un 10% del seu preu inicial.
Les modificacions no exigeixen la prèvia redacció i modificació pel Projecte d'obres:
b) La modificació es limita a variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa
que la fa necessària per atendre les finalitats públiques expressades.
Les causes són garantir la qualitat dels acabats així com el suport del mur cortina, que ha de
quedar perfectament anivellat amb els paviments interior i exterior amb les juntes correctament
executades.
c) No resulta necessària la convocatòria d'una nova licitació per les unitats o prestacions
constitutives de la modificació, per les següents causes:
- No varia l’objecte de l’obra.
- L’augment de preu ve donat per imprevistos que no es podien haver detectat fins a
intervenir l’edifici que cal rehabilitar, al ser elements ocults.
- L’augment de preu és inferior al 10% del total.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest òrgan en
virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número
0188/2020, de data 10 de febrer de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 de març de 2020

Ajuntament de Badia del Vallès
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1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.»
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b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del
contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

S’ACORDA
Primer. Acordar la modificació del contracte administratiu de l’obra d'adequació locals adjacents
al centre cívic a l’empresa INDUSTRIAL OLESA, S.L amb CIF B58629486, ja que durant l'obra
hi ha hagut imprevistos que fan modificar el contracte a l'haver d'ampliar algunes partides i la
data de finalització d'obra, per un termini de dos mesos, amb efectes a partir de la formalització
d’aquesta modificació.

Aprovació de la primera pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i
l’Associació Tumentge Cali per a la cessió d’un espai ubicat al recinte on es troba el
Casal d’Infants (Expedient 1843/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1843/202, relatiu a l’aprovació de la primera pròrroga del conveni entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Associació Tumentge Cali per a la cessió d’un espai ubicat al
recinte on es troba el Casal d’Infants i el camp de futbol Johan Cruyff per desenvolupar
diferents activitats envers la comunitat gitana del municipi.
II. Relació de Fets
En data 24 de maig de 2019, es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i
l’Associació Tumenge Cali, per a la cessió d’un espai ubicat al recinte on es troba el Casal
d’Infants i el camp de futbol Johan Cruyff per desenvolupar diferents activitats envers la
comunitat gitana del municipi.
En data 30 de maig de 2019 es va formalitzar la seva signatura. (s’adjunta a l’expedient).
Des del servei de Ciutadania de l’Àrea de Ciutadania i Drets Civils es creu necessària la
pròrroga del conveni tal i com es s’indica a l’informe tècnic.
III. Fonaments de dret
- Entre d’altra:

 Arts. 21 a 23, 25 a 28, 69 a 72 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

 Arts. 52, 53, 239 i següents del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la modificació del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.
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Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització de la modificació del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la
notificació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 7.183,53 euros nets, amb un IVA de 1.508,54 euros,
corresponent al preu de la modificació del contracte per a la part d’execució del contracte
durant el present exercici, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1604.4314.62200.

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Art.6 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 Art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d´1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 Art.22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis.

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar la primera pròrroga del Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del
Vallès i l’Associació Tumenge Cali, formalitzat el 30 de maig de 2019, per a la cessió de l’espai
ubicat al recinte on es troba el Casal d’Infants i el camp de futbol Johan Cruyff per desenvolupar
diferents activitats envers la comunitat gitana del municipi i atendre les finalitats públiques
expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a

Aprovació de la modificació dels horaris de tancament de les terrasses durant l’estat
d’alarma.(Expedient 1972/2020).
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1972/2020, relatiu a l’aprovació de la modificació dels horaris de tancament
de les terrasses durant l’estat d’alarma.
II. Relació de Fets
Primer. Arran de la situació d’emergència sanitària global viscuda per l’aparició de la COVID-19.
Segon. Arran de les mesures urgents implementades pel Real Decret 463/2020, de 14 de març,
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per
la COVID-19; i de l’impacte que sobre els locals destinats a restauració de Badia del Vallès se’n
deriva.
Tercer. Actualment, les condicions horàries per a bars i restaurants i períodes d’instal·lacions de
terrasses són:
L’horari d’inici serà, en tots els casos, a partir de les 8:00 hores del matí. L’horari de finalització
serà el següent:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

i, en virtut del decret de delegacions número 2020/188, de 10 de febrer, en la Junta de
Govern Local, publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal



Període de l’1 de juny fins a l’inici del curs escolar durant el mes de setembre:

a) Per a terrasses ubicades a una distància inferior a 40 metres dels habitatges:
- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges, fins a les 23.00 hores de la nit.
- Divendres, dissabtes i vigílies de festa, fins a les 00:30 hores de la nit.
b) Per a terrasses ubicades a una distància superior a 40 metres dels habitatges:

L’horari finalitzarà mitja hora abans en cadascú dels horaris previstos anteriorment.
Quart. L’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril de 2020, estableix la franja horària per poder
passejar fins a les 23.00 h.
III. Fonaments de dret
1r. Els horaris de tancament de les terrasses de bars queden establerts segons acord de la
Comissió de Govern de 5 de juny de 2002.
2n. Ordenança Municipal de convivència i civisme de Badia del Vallès.
3r. Ordenança sobre l’ocupació de la via pública.
4t. Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
5e. 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.

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

 Període de l’inici escolar al 31 de maig.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Fins a la 1 de la nit, tots els dies.

Primer. Aprovar la modificació dels horaris de tancament de les terrasses del municipi, durant
l’estat d’alarma fins a les 23.00 h.
Segon. Notificar l'acord a l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l’Àrea de Seguretat
Ciutadana.

Resolució del contracte de serveis d'Assistència lletrada i assessorament legal.
(Expedient 1751/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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S’ACORDA

En relació amb l'expedient relatiu a la Resolució del contracte de serveis:
Assistència lletrada i assessorament legal.
Per la següent causa:
Mort de l’adjudicatari del contracte, Sr. Pedro Ruiz Soto

SEGON. Resoldre el següent contracte de serveis d’assistència lletrada i assessorament legal a
causa de la concurrència de la següent causa de resolució:
Mort de l’adjudicatari del contracte, Sr. Pedro Ruiz Soto
TERCER. Resta pendent d’abonar la quantitat de 2.468,08 pels següents conceptes:
Concepte
Assessorament jurídic del dia 5 de març de
2020

Import
307,58 €

Devolució de garantia definitiva
Procediment judicial abreujat de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Exp. judicial
265/2019-D

1.335,5 €
825 €

Total

2.468,08 €

QUART. Autoritzar la reserva de 2.468,08 € en cas de conformitat de l'informe de fiscalització
que s'emeti per la Intervenció. Aquest import quedarà reservat a favor dels hereus del Sr. Pedro
Ruiz Soto, que un cop acreditin degudament aquest fet, hauran de sol·licitar el pagament en
concepte “d’imports pendents d’abonar del contracte de serveis d’assistència lletrada”.
CINQUÈ. Donar compte del present acord a Intervenció, a l'efecte de practicar les anotacions
comptables corresponents.
SISÈ. Notificar als hereus del Sr. Pedro Ruiz Soto el present acord.

Aprovar la presentació de la justificació de les activitats consignades a l’Addenda 2019
del Contracte Programa mitjançant la presentació de les fitxes RUDEL (Expedient
1941/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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PRIMER. Anul·lar l’AD a nom del senyor Pedro Ruiz Soto amb número 220200000177.
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els
articles 190, 191 i Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1793/2020, relatiu a la justificació del Contracte Programa, mitjançant la
presentació de les fitxes Rudel.

Pel que fa a la justificació de l’activitat, la documentació justificativa es presentarà durant el
primer trimestre de cada exercici mitjançant el portal de l’EACAT. D’acord amb la justificació
presentada pels ens locals, el DTASF elabora un informe de valoració per cadascun dels serveis
a partir dels quals la Comissió de Seguiment i Avaluació acordarà el dictamen d’avaluació, en el
qual es farà constar els imports que corresponen abonar al DTASF fruit del compliment dels
objectius.
Enguany i amb motiu de la suspensió dels procediments administratius atès l’estat d’alarma
decretat pel Govern degut la crisi sanitària del COVID, el termini de justificació de l’activitat s’ha
prorrogat fins el 3 de juny de 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic adjunt a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (DOGC núm. 4990 de 18/10/2007).
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 de data 9 de març de 2020.

Número: 2020-0017 Data: 10/06/2020

La justificació de la despesa es presenta durant els mesos de gener-febrer de cada exercici, a
través del portal EACAT, amb un informe únic de l’interventor i la relació de professionals
destinats als serveis i programes de tot el CP. Aquesta justificació va ser tramesa en el termini
estipulat i consta en l’expedient 314/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
El Contracte Programa (CP) 2016-2019 per la coordinació, cooperació i la col.laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) i l’ajuntament de Badia del Vallès,
estableix que els ens locals hauran de justificar la despesa i l’activitat realitzada per cadascun
dels serveis i programes inclosos en el CP.

Primer. Aprovar la presentació de la justificació de les activitats consignades a l’Addenda 2019
del Contracte Programa signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l’ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant la presentació de les fitxes RUDEL a travès del
portal EACAT, les quals les quals compten amb la següent aportació econòmica:
SUBVENCIÓ DTASF IMPORT JUSTIFICAT EXP 314/2020
PROFESSIONALS
SAD SOCIAL
AJUTS URGÈNCIA SOC
AUS
POBRESA
ENRGÈTICA
SIS 2.1.
SIS 2.1.1.
SIS 2.2.

155.626,01 €
26.692,38 €
9.253 €
15.730,10 €

580.803,07 €
57.273,98 €
118.227,5 €
17.864,90 €

31.000 €
5.000 €
19.623 €

34.742,96 €
9.120,12 €
31.801,91 €

SOAF

25.597,07

85.273,74 €
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Per tot això, s'acorda:

LGTBI

4.000 €

Fitxa 8 PLINC
Fitxa 29.1 PDC
Fitxa 30.2 Atenció
gitano

53.647,52 €
13.000,00 €
poble 7.000,00 €

34.647,17 €
70.418,97 €
34.130,27 €
9.211,35 €
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Segon. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a travès
del mateix portal EACAT.

