Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/15

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

21 / d’abril / 2017

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

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 per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir
lloc el dia 7 d'abril de 2017.
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/05/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Rosa Caballero del Castillo (1 de 2)
Secretaria accidental
Data Signatura: 02/05/2017
HASH: 5cdf7796a9b99c819fc5bfbeef75a4da

ACTA

Aprovació de documents comptables (exp. 972/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 972/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
10,454,14€ , segons es detalla a la relació núm. 2017/12, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 44.268,44€, segons es detalla a la relació núm. 2017/29,
adjunta. (Factures Endesa Llum)
Tercer. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 193,61€, segons es detalla a la relació núm. 2017/30, adjunta.
(Factures Endesa Gas)
Quart. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 47.253,81€, segons es detalla a la relació núm. 2017/31,
adjunta.

Aprovació gestió recaptatòria ORGT 2016 (exp. 1059/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1059/2017, relatiu a la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió
tributària any 2016.
II. Relació de Fets

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

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

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.
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.
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.
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
En data 21 d’abril 2017, 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.

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici i
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per
aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practica correctament.
S'acorda:
Primer. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l’ORGT.
Segon. Notificar el present acord a L’Organisme de Gestió Tributària.

Aprovació gestió recaptatòria multes 2016 (exp. 1058/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1058/2017, relatiu al compte anual de la Gestió Recaptatòria de Multes
2016.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades per
aquest Ajuntament, que han estat rendida per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i corresponent a l'exercici 2016.
III. Fonaments de drets
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i que
importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre per import de: 119.871,11 €
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a
favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
S'acorda:
Primer. Primer. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de 2016, presentada

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

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

- Pendent de cobrament en perìode executiu en data 31 de desembre de:
. Rebuts
875.943,87 €
. Liquidacions
261.733,28 €
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- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de :
. Rebuts
32.434.78 €
. Liquidacions
190.076,48 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
Vista la relación nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

per l’ORGT.
Segon.- Notificar al presente acord a l’Organisme de Gestió Tributaria.

Aprovació gestió multes ORGT 2017 (exp. 1036/2017)
Favorable

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta
segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Vist l’informe de l’Interventor accidental.
S’ACORDA
Únic: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm. 1701, 1702, 1703 corresponent a
gener-març de 2017, segons annex.

Aprovació gestió recaptació ORGT gener-març 2017 (exp. 1026/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1026/2017, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria mes de
gener-març de 2017.
II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant el mes de gener-març de 2017 i corresponent a les liquidacions
d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de
tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.

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

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ajuntament Badia del Vallès.
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II. Relació de Fets
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria rde Multes de Circulació per sancions imposades per
l'Ajuntament de Badia del Vallès, realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant el mes de gener-març de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1036/2017, relatiu a l’aprovació compte gestió recaptatòria multes mes de
gener-març de 2017.

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
III. Fonaments de dret
Vista la liquidació practicada pel concepte d'equilibri financer, que es considera correcta
segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Vista l’aplicació comptable dels ingressos, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei
reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Primer: Aprovar les relacions comptables d’ingressos núm.0117, 0217, 0317 corresponent a
gener-març de 2017, segons annex.

Aprovació despesa premis carnestoltes 2017 (exp. 403/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 403/2017, relatiu a l’aprovació de la festa del carnestoltes.
II. Relació de Fets
1r Vista la resolució d’alcaldia de data 13 de març de 2017 on es va aprovar entre altres coses
els documents comptables en fase A dels premis del ball de disfresses del Carnestoltes
popular amb càrrec a la partida 0703.3301.22799
2n. Atès que aquests premis s’atorgaven a la primera millor comparsa, consistent en 230,00€,
a la segona millor comparsa amb 160,00€, a la comparsa més divertida, amb 120,00€ i la
millor disfressa individual amb 80,00€.

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe de l’Interventor accidental.

1ª Millor comparsa: Asociación andaluza Virgen del Rocio (Gregoria Ortiz Tamayo)
2ª Millor comparsa: Hermandad andaluza los rocieros de Badia
Comparsa més divertida: Associació cultural Can Sanfeliu
Disfressa Individual: Noelia Manzaneda Gomez
III. Fonaments de dret
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar a les diferents entitats i particulars els premis aconseguits.
Segon. Aprovar els documents comptables en fase DO dels premis de ball de disfresses del
Carnestoltes popular amb càrrec a la partida 0703.3301.22799 per fer efectiu el pagament dels
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3r. Atès que aquests premis els han guanyat:

premis.
Tercer. Notificar el present acord als guanyadors.

Aprovació rescissió contracte d'arrendament i cessió a l'Ajuntament del local comercial
núm. 24 (exp. 1034/2017)

III. Fonaments de dret
1r. En data 4 d’abril de 2017 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.
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. 1148/2016 de accions judicials per impagament de
rendes.
3è. Atès a l’informe per part del servei de Promoció Econòmica i Comerç proposant que
s’aprovi la rescissió del contracte d’arrendament amb efectes 31 de març de 2017, així com
que es continuï amb les actuacions necessàries pel cobrament del deute total del local.
4t. Vist la fiança que es va dipositar en el seu dia per part del Sr. Antonio González Pérez per
import de 473,04€ que s’utilitzarà per descomptar part del deute.
5è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d'Alcaldia
número 468/2015 de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia del
Vallès del local comercial núm. 24, ubicat al carrer Oviedo, núm. 1, amb efectes del 31 de
març de 2017.
Segon. Utilitzar la fiança que va dipositar a l'Ajuntament referent a aquest local comercial per
compensar part del deute que manté amb aquest Ajuntament.
Tercer. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Aprovació pagament quota comunitat de propietaris del local comercial núm. 14 (exp.
1268/2015)
Favorable

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

II. Relació de Fets
1. Vist l’expedient núm. 1148/2016 iniciat pel departament de Promoció Econòmica i Comerç
en data 3 de maig de 2016 i per dur a terme les accions judicials necessàries per impagament
de rendes per part del senyor Antonio González Pérez com a titular del local comercial núm.
24 ubicat al carrer Oviedo, núm.1 .
2n. Atès a la sol·licitud feta verbalment per part de l’arrendatari del local de cedir el local
comercial a favor de l’Ajuntament, rescindint el contracte de lloguer per no incrementar les
obligacions amb aquest Ajuntament i amb efectes 31 de març de 2017.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1034/2017, relatiu a la cessió del local comercial núm. 24 situat al carrer
Oviedo, núm. 1 a nom del senyor Antonio González Pérez i a favor de l’Ajuntament de Badia
del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la
Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat de propietaris, la
qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia
número 1352/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de propietaris del
local comercial número 14 ubicat al carrer Porto, núm. 5, d’import total de tres-cents tres euros
amb un cèntim (303,01€) i corresponents a les quotes ordinàries del període comprès entre el
mes de juny de 2012 i maig de 2015.
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.

Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

II. Relació de Fets
1. A3 ASSESSORIA, com a administradora de la comunitat de propietaris del carrer Porto,
núm. 5, sol·licita mitjançant diversos correus electrònics a l’Ajuntament de Badia del Vallès, el
pagament de la quota de la comunitat corresponent al període des de juny de 2012 fins a maig
de 2015, segons a la quota de participació del local comercial i que és de 2.003% segons
consta en els estatuts de la comunitat.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix llogat des de maig de 2015.
3. Vist l’informe favorable per part de la tècnica de Comerç en el que proposa el pagament de
l’import sol·licitat per part de A3 ASSESSORIA com a gestors de la comunitat de propietaris del
carrer Porto, núm. 5 i per import de 303,01€ (tres-cents tres euros amb un cèntim) i
corresponents a les quotes ordinàries del període comprès entre el mes de juny de 2012 i
maig de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1268/2015, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 14
ubicat al carrer porto, núm. 5.

Jubilación Anticipada (Funcionario de Carrera) 571 (exp. 808/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 808/2017, relatiu a Jubilació anticipada per voluntat de l´interessat/da
(Funcionari/a de Carrera)
II. Relació de Fets
1. Per instància presentada pel funcionari senyor Miguel Brullet Gonzàlez, en data 28 de febrer
de 2017 i amb el núm. 2017-E-RC-1539, sol·liciten acollir-se a la baixa voluntària per motiu de
la seva sol·licitud de jubilació anticipada, amb efectes del 23 d'abril de 2017, i a percebre l
´indemnització prevista a l´Acord Regulador per aquest motiu,
III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb el que estableix l´article 67 punts 1a) i 2 de la Llei 7/2007, de 12 d ´abril, de l
´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, que estableixen que la jubilació dels funcionaris pot ser de
manera voluntària i a sol·licitud d´aquest, sempre que es reuneixin els requisits i condicions
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Tercer.- Notificar a la gestora A3 ASSESSORIA, a la comunitat de propietaris del carrer Porto,
núm. 5 i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

establertes al Règim de la Seguretat Social que sigui d´aplicació.
2n. D´acord amb el que estableixen els articles 39 i 40 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d
´octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
3r. D´acord amb el que disposen els articles 230.1 a), 235 i 236 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la
pèrdua de la condició de funcionari per jubilació voluntària.

7è. D´acord amb el que disposa l´article 35 de l´Acord Regulador del personal funcionari de l
´Ajuntament de Badia del Vallès.
8è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per declarar jubilació
ordinària del personal, segons Decret d´alcaldia 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Declarar al senyor Miguel Brullet Gonzàlez, en situació de jubilació ordinària amb
efectes de data 23 d'abril de 2017, data en la que es declararà extingida la relació funcionarial i
la pèrdua de la condició de funcionari d’aquesta Corporació.
Segon. Formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat Social, i practicar la liquidació
dels havers corresponents, segons els documents comptables annexes a aquesta proposta d
´acord.
Tercer. Reconèixer al senyor Miguel Brullet Gonzàlez, el dret a percebre l’import corresponent
al premi per jubilació anticipada de 29.400,00 euros. Aquest import anirà amb càrrec a la
partida núm. 2002 9204 16103 del pressupost municipal vigent. Diferir l´abonament d´aquest
import a la nòmina de la mensualitat d'abril de 2017.
Quart.- Notificar per part de Secretaria aquesta Resolució al interessat (Cr. Milena Jesenská,
8, 1º D , de 08206 SABADELL), a l’àrea corresponent, al comitè d’empresa, junta de personal i
seccions sindicals.

Temes d'Urgència: Sol·licitud adjudicació habitatge per situació d'emergència social
(exp. 1066/2017)
Favorable
I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1066/2017, relatiu a la SOL·LICITUD VALORACIÓ MESA EMERGÈNCIES
HABITATGE

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0014 Data : 02/05/2017

6è. D´acord amb el que disposa l´article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
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5è. D´acord els articles 204 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social
aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4t. D´acord amb el que disposa l´article 7 del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual
s'integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social
dels funcionaris/àries de l'Administració Local.

Segon. Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Temes d'Urgència: Aprovació Conveni cartera serveis itinerants en l'àmbit de la
promoció econòmica amb el Consell Comarcal (exp. 114/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 114/2017 , relatiu al Conveni CCVOC 2017 de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Badia del Vallès per al desenvolupament de
la cartera de serveis territorials itinerants i que queda definit en el pla de treball anual que
s'annexa en el conveni.
II. Relació de Fets
Segons informe del servei gestor d'ocupació de l'àrea d'Acompanyament a les Persones, s'ha
desenvolupat el conveni administratiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la
finalitat de desenvolupar un servei de suport a la creació d’empreses i un servei de suport en
gestió estratègica establert a la clàusula primera del conveni de col·laboració subscrit entre el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel
desenvolupament de la cartera de serveis territorials itinerants.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52,
53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 6 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
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Primer. Sol·licitar davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adjudicació d’un habitatge de
protecció pública per situacions d’emergència econòmica i social per la família de la Sra.
Encarnación Serrano Montes
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Atesa la resolució de 1 de febrer de 2016 del director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya que aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències
Econòmiques i Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2016.
2. Atès que a través del reglament esmentat, l’Agència Catalana de l’Habitatge contempla la
via d’adjudicació d’habitatges de protecció pública a persones i unitats de convivència que es
trobin en situacions d’emergències econòmiques, socials i casos especials de l’Agència.
3. Atès que les possibles adjudicacions d’aquests habitatges es vehiculen a través d’una mesa
de valoració, la qual examina cas per cas la documentació que presenten aquelles persones
que opten a aquest tipus d’adjudicació.
4. Atès que els serveis socials municipals han emès un informe de la Sra. Encarnación
Serrano Montes amb DNI 34744002H, sol·licitant l’entrada a la Mesa de Valoració per a
Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de l’Habitatge de Catalunya, amb el
compromís que aquesta adjudicació es vincularà amb el seguiment per part dels serveis
socials de l’ajuntament de Badia del Vallès.
5. Atès que segons indicacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es requereix acord
municipal recolzant la sol·licitud presentada per l’interessat per l’adjudicació d’un habitatge
públic.
6. Atès l’informe tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics.

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
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.
Per tot això, s'acorda:

I no havent més assumpte per tractar l'alcaldessa aixeca la sessió de la qual com a secretària
en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallés Occidental.
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Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 18.400€ (divuit mil quatre-cents
euros) , en concepte de Promoció a l'Ocupació i amb càrrec a la partida 1303.2410.46701 del
pressupost vigent per a 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental pel desenvolupament de la cartera de serveis territorials
itinerants i que queda definit en el Pla de treball anual que s’annexa en el conveni i atendre les
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

