JUNTA DE GOVERN LOCAL 30/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2016

La Junta de Govern Local quan són les 13:30, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici de
l'Ajuntament, en sessió ordinària presidida per l'alcaldessa Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Rafael Moya Camarón
Josep Martínez Valencia
Montserrat Jiménez Molina
Ivan Sanz Pérez

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès
que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:
1. Acta de la sessió anterior
2. Aprovació de documents comptables (expte. 2341/2016)
3. Aprovació remesa 34 AMB Pobresa energètica (expte. 2320/2016)
4. Aprovació Conveni gestió bucs d'assaig amb l'AIGMB (expte. 2112/2016)
5. Adjudicació premis excel·lència 2016 (2a part) (expte. 2139/2016)
6. Ajuts d'urgència social 2A remesa targetes moneder d'impacte social (expte. 2288/2016)
7. Temes d'urgència
1. Acta de la sessió anterior
Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el
dia 23 de setembre de 2016
2. Aprovació de documents comptables
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2341/2016, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

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

Codi Validació: W24TK3S9SDC3A6RWCD4ZS3QZY | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 10/10/2016
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

La Corporació està assistida per Secretària municipal, Carmen Coll Gaudens, que dóna fe de
l’acte.

Número : 2016-0031 Data : 10/10/2016

Badia del Vallès, 30 de setembre de 2016
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Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 10/10/2016
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

(expte. 2338)

II. Relació de Fets
En data 28 / setembre / 2016,s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional
dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.

20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
5,573,68 €, segons es detalla a la relació núm. 22/2016 , adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 82.123,93 €, segons es detalla a
la relació núm. 75/2016, adjunta.

3. Aprovació remesa 34 AMB Pobresa energètica
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2320/2016, relatiu a REMESA 34 - AMB - POBRESA ENERGÈTICA 2016
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la
obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de
la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
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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.
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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.
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2016, amb dotació
pressupostària a l’aplicació 0803.2311.48003 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de subministraments segons
cuadre adjunt, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 434,99€.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI.S.L.U. per import de 418,91€.
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
S.A. Unipersonal per import de 66,16€.
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS per import de 715,36€.
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. per import de 171,90€.
Setè. Notificar el present acord a les companyies subministradores i a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

4. Aprovació Conveni gestió bucs d'assaig amb l'AIGMB
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2112/2016, relatiu al CONVENI BUCS D'ASSAIG CASAL DE JOVES 2016
per gestionar els bucs d'assaig del Casal de Joves.
II. Relació de Fets
Segons informe del servei gestor de Cultura de l'àrea d'Acompanyament a les Persones, s'ha
desenvolupat el conveni de col·laboració amb l'ASS. D'INTEGRANTS DE GRUPS MUSICALS
DE BADIA, d'ara endavant l'AIGMB, amb la finalitat de gestionar els bucs d'assaig del Casal de
Joves.

Ajuntament de Badia del Vallès
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S'acorda:
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Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL; els
arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles 52 i
següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.
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Atès que el 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’Adhesió al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de
conformitat amb les directrius que estableix el Programa, el qual té la finalitat de donar una
resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua
per motiu de falta de recursos econòmics.

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, 25 a 28, i 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 ss.del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/2016, de 23 de març, en la Junta de Govern Local.

Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 1.000 euros (MIL EUROS), en
concepte de Cultura i amb càrrec a la partida 0703 3341 48105 del pressupost vigent per a
2016.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a l'AIGMB.
5. Adjudicació premis excel·lència 2016 (2a part)
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2139/2016, relatiu al lliurament dels premis pendents a l'excel·lència del curs
2015-2016.

Número : 2016-0031 Data : 10/10/2016

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'AIGMB per
gestionar els bucs d'assaig del Casal de Joves i atendre les finalitats públiques expressades a
la part expositiva d'aquest acord.
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Per tot això, s'acorda:

1. Vist que el passat 29 de Juliol de 2016 la Junta de Govern local va aprovar la proposta
d'acord referent al lliurament dels premis excel·lència 2016.
2. Vist que van quedar pendents d'aquest lliurament tres alumnes per no haver presentat la
documentació requerida.
3. Vist que han presentat la documentació requerida.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel decret d'Alcaldia número
229/2016 de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Adjudicar els premis als millors expedients acadèmics als alumnes pendents:
Pablo Galván Calderón (tutor legal: Paulina Ester Galvan Calderon)
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II. Relació de Fets

Joan Valiente Lorite (major d'edat)
Adil Bouchakri (tutor legal:Ahmed Bouchakri)
Segon. Aprovar els documents comptables ADO que s'adjunten per un import de 600 euros
(sis-cents euros), per fer front als tres premis pendents concedits als millors expedients
acadèmics, 600€ de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del 2016 de despeses.
Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades.

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local va aprovar en data 26 de febrer de 2016 l’adhesió al Programa
targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona, el qual és un instrument nou
per gestionar els ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals
dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.
2. El decret 2401/2016 dictat per la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones de
la Diputació de Barcelona resol donar per adherit l’ajuntament de Badia del Vallès al Programa
Targeta moneder d’impacte social i adjudica 300 targetes al municipi.
3. En Junta de Govern Local e 22 d’abril de 2016, es va aprovar la signatura del contracte amb
Caixa Bank Electrònic Money, EDE, SL i facultar l’alcaldessa per la signatura del mateix.
4. Atès l’informe tècnic i la relació d’ajuts proposats pels Serveis Socials Bàsics en el marc del
Programa Targeta moneder d’impacte social de la Diputació de Barcelona.

III. Fonament de dret
1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim
Local de Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades a aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia número
507/2011, de 22 de juny.
S'acorda:
Primer. Aprovar la relació adjunta d’ajuts d’urgència social, les quals s'atorgaran en forma de
targetes recarregades del Programa targeta moneder d’impacte social de la Diputació de
Barcelona.

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

Número : 2016-0031 Data : 10/10/2016

Expedient número 2288/2016, relatiu a segona remesa d’ajuts del Programa Targeta moneder
d’impacte social de la Diputació de Barcelona.
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I. Identificació de l’expedient
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6. Ajuts d'urgència social 2a remesa targetes moneder d'impacte social

Segon. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit, per import de
7.105,18€ (set mil cent cinc amb divuit euros) corresponent als ajuts del Programa
targeta moneder d’impacte social pel període de octubre, novembre i desembre de
2016.
Finalitats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els
següents acords:

II. Relació de Fets
El 2 de juny de 2015 la Diputació de Barcelona va aprovar en el marc del Protocol general del
Pla «Xarxa de Governs Locals 2012-2015» l'atorgament de 21.000,00€ per al Programa de
Formació i Inserció 2015-2016
Vist que aquest ajut s'ha de justificar abans del 30 de setembre de 2016
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/2016 de
23 de març.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Badia
del Vallès, per import de 21.000 euros, per a l'actuació dels Programes de Formació i Inserció
(PFI)
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona a travès de la
Plataforma on-line.
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Eva María
Menor Cantador, aixeca la sessió essent les hores, el qual, com a Secretària municipal, en
dono fe.
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Expedient número 2335/2016, relatiu a la Justificació del Programa de Formació i Insaerció
(PFI) 2015-2016
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I. Identificació de l’expedient
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7. Justificació subvenció Programes de Formació i Inserció (PFI)

