Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/35

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

29 / de setembre / 2017

Durada

Des de les 13:40 fins a les 14:20 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 pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 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
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 22 de setembre de 2017.
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 09/10/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 09/10/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables (exp. 2472/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2472/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 29 de setembre 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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import total de
682,53€, segons es detalla a la relació núm. 2017/33, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement d’obligacions, fases
O i ADO, per un import total de 132.259,34€, segons es detalla a la relació núm. 2017/82,
adjunta.

Justificació programa formació i inserció (PFI) 2016 del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat (exp. 2445/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2445/2017, relatiu a la Justificació del Programa de Formació i Insaerció
(PFI) 2016-2017 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
II. Relació de Fets
Vist l’ORDRE ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes de formació i
inserció.
Vista la Resolució ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de
convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per
al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

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

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

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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1r. D’acord amb els articles:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Vista la Resolució de convocatòria pública, de 20 de desembre de 2016, per la qual es resol la
convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a centres educatius i establiments per
fer PFI el curs 2016-2017, en la qual es resol atorgar a l'Ajuntament de Badia del Vallès la
subvenció per a la realització del Programa de Formació i Inserció amb l'especialitat d'auxiliar
de comerç i atenció al públic per import de 25,250,17€.
En data 02/01/2017 la Junta de Govern Local va acceptar aquesta subvenció atorgada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al desenvolupament de programes de
formació i inserció el curs 2016-2017.

Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a travès de
la plataforma de l’EACAT.

Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona "Plataforma Xaloc" (exp.
2370/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2370/2017, relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a la posada a disposició i
utilitzacio de la plataforma telemàtica Xaloc.
II. Relació de Fets
1. La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d'actuació d'assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d'actuació prioritaris, en matèria de polítiques
locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local
d'ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d'0cupació.
2. L'Ajuntament de Badia del Vallès i més concretament el seu Servei Municipal d'Ocupació,
forma part de la Xarxa de Serveis Locals d'Oupació (XALOC) de la Diputació de Barcelona des
de fa aproximadament 20 anys.
3. Entre els productes que es traballen conjuntament amb els municipis de la província hi ha
les actuacions d’intermediació laboral, que s'impulsen des del Servei de Mercat de Treball de
l’Area de Desenvolupament Económic Local. Per tal de millorar la metodologia i facilitar la
gestió de les entitats locals que disposen de dispositius que presten serveis d'intermediació
laboral, la Diputació de Barcelona va elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC.
4. En data 26 de novembre de 2015, es va aprovar el Protocol general per a l’adhesió a la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC), amb l'objecte de formalitzar aquesta
Xarxa i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d'un Servei
Local d'Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits de participació.
5. L’Ajuntament de Badia del Vallès en la Junta de Govern de data 29 de gener de 2016 es va

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

Primer. Justificar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
import de 25,250,17€.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/2016 de 23
de març.

aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) de la Diputació de
Barcelona, d'acord amb els termes, condicions i procediment que establia el nou protocol
aprovat per la Diputació de data 26 de novembre de 2015. Aquest protocol tenia per objecte
establir un nou marc general de la Xarxa que millorès la qualitat, eficàcia i eficiència de les
actuacions locals en matèria d'ocupació.

2n. Vist que les línies d'actuació del Servei de Mercat de Treball troben emparament
competencial, entre d'altres, a l'article 84.2 i) de la Llei orgánica 6/2006, de 19 de juliol, de
reforma de l’Estatut d'Autonomía de Catalunya, que estableix la competència de les entitats
locals per al foment de I'ocupació, i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós dela Llei municipal i de régim local de Catalunya, que possibilita als ens
loca/s la promoció i satisfacció dels interessos del seu ámbit territorial i, més especificament,
l'exercici d'activitats complementàries en el camp de l'ocupació i la lluita contra l'atur.
3r. Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col-laboració que s'estab/eíx als art.
108 i segúents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, al Reglament d'obres activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i als art. 47 i següents de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic.
4rt. 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. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès a Diputació de
Barcelona, per la renovació de l’adhesió a la Plataforma telemàtica Xaloc i atendre les finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord al Servei de Mercat de Treball de la Diputació de
Barcelona.

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

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

III. Fonaments de dret
1r. Vist que el Text refós de les disposicions lega/s vigents en matéria de régim local, aprovat
per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, així com els 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 régim local de Catalunya,
atorguen a les diputacions competències d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars de la
província, essent una de les formes de cooperació, segons l'article 30. 6.h) del Reial Decret
781/1986, la subscripció de convenis administratius.
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7. En 23 de desembre de 2016 va entrar per registre a l’Ajuntament de Badia del Vallès la
notificació, per part de la Diputació de Barcelona, de la Resolució de l’aprovació del nou
Conveni, adjuntant el nou model i se’ns demana l’aprovació, signatura i retorn dels documents
originals al Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona per continuar amb la seva
tramitació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6. En data 15 de novembre de 2016, la Diputació de Barcelona va aprovar els nous convenis
específics amb els ens locals per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma
Telemàtica de Xaloc (PTX), alhora que va derogar i deixar sense efectes el contingut dels
convenis específics de col-laboració per a la pasada a disposició i utilització de la Metodología
—Aplicatlu XALOC a partir de la signatura dels nous convenis.

Traspàs local comercial núm. 58 novat (exp. 2401/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
1r. Segons acord de Ple de data 19/12/2012 per la dinamització del comerç local, delegant en
la Junta de Govern Local el desenvolupament i la gestió de l'esmentat acord amb l'objectiu
d'afavorir la recuperació del comerç interior i d'harmonitzar llurs obligacions contractuals dels
comerços de Badia del Vallès i de l’acord de Junta de Govern Local de 18/12/2015 de
prorrogar aquestes mesures per un any més.
2n. En data 10 de juny de 2013 es va aprovar a la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local la novació del contracte d’arrendament de l’esmentat local comercial per exercir l’activitat
econòmica de “Confecció en General”,
3è. En data 19 de setembre de 2017 s'emet informe tècnic favorable per part del departament
d'urbanisme en quant al retorn de la fiança i garantia establerta en el seu dia.
4t. En data 22 de setembre de 2017 s’emet informe tècnic per part del departament
d’economia respecte a les obligacions contractuals que té amb aquest Ajuntament, restant
pendent el mes de setembre de 2017 que es regularitzarà una vegada que sigui tornat per
l’entitat financera.

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

II. Relació de Fets
1. Per instància número 7980/2017 de data 15 de setembre de 2017 la senyora Josefa
Albéndiz Pérez, com arrendatari del local comercial núm. 58, destinat a l'activitat de “Confecció
en General”, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor de les senyores
Ana M. Sallent Gil i Ana Perucho Guiu i per desenvolupar una nova activitat de “Inmobiliaria”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2401/2017, relatiu al traspàs del local comercial núm. 58, situat a l’avinguda
Burgos, núm. 24 de Badia del Vallès.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Autoritzar a la senyora Josefina Albéndiz Pérez, el traspàs del local comercial núm. 58
a favor de les senyores Ana M. Sallent Gil i Ana Perucho Guiu per desenvolupar una nova
activitat de “Inmobiliaria” en les condicions contractuals novades que van ser aprovades per
l'acord de Junta de Govern Local.
Segon. Requerir als nous arrendataris perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 586’80€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 586’80€ en concepte de
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades la fiança i la garantia addicional
en aquets Ajuntament pel nou arrendatari, formalitzi amb aquest el corresponent contracte
d'arrendament d'acord amb l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 i
posterior pròrroga de data 18 de desembre de 2015, fins a l'1 de gener de 2020 prorrogable
anualment fins a la data màxima de l'1 de gener de 2025, a la qual quedaria extingit a tot
efecte legal. Una vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes
amb les seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No
obstant, l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el
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5è De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número
468/2015, de 25 de juny.

termini màxim de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no
obtingues la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi
reclamació o indemnització de cap mena.
Quart. Retornar la fiança que té dipositada a l'Ajuntament referent a aquest local comercial
segons informe tècnic a la senyora Josefa Albéndiz Pérez i que ascendeix a la quantitat de
576’62€.
Cinquè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat, cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2373/2017, relatiu a la cessió dels locals comercials núm. 97 i 98 situats al
carrer La Manxa, núm. 13 i 15 a nom de Lorena Gómez Delgado i a favor de l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 7720/2017 de data
7 de setembre de 2017, la senyora Lorena Gómez Delgado com arrendatària legal, comunica
la voluntat de rescindir els contractes d'arrendament dels locals comercials núm. 97 i 98,
ubicats al carrer La Manxa, núm. 13 i 15 i amb efectes del 30 de setembre de 2017.
III. Fonaments de dret
1r. En data 18 de setembre de 2017 s’emet informe d’intervenció conforme no consten
obligacions i deutes pendents amb l’Ajuntament referents a l’arrendatària.
2n En data 18 de setembre de 2017 els serveis tècnics municipals emeten informe tècnic
sobre la inspecció realitzada als locals comercials observant que aquests estan nets,
concloent que no hi ha inconvenient visible per al retorn de la fiança dipositada per
l’arrendatària i per import pel local núm.97 de 184’44€ i pel local núm. 98 de 280’50€.
3è En data 20 de setembre de 2017 l’arrendatària fa lliurament de les claus dels locals
comercials al servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament.
4t. 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 30 de setembre de 2017.
6è. 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 dels contractes d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de Badia
del Vallès dels locals comercials núm. 97 i 98, ubicats al carrer La Manxa, núm. 13 i 15, amb
efectes del 30 de setembre de 2017.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

Favorable
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Rescissió contractes i cessió a l'Ajuntament dels locals comercial números 97 i 98 (exp.
2373/2017)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè. Notificar a les parts interessades, a l'àrea d'economia, a l'àrea de territori respecte a la
llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Segon. La present autorització resta condicionada a la liquidació de la taxa de tramitació
d’expedient que ascendeix a 109,25€, segons l’ordenança núm. 6, article 6, apartat a).
Tercer. Retornar les fiances que té dipositades la senyora Lorena Gómez Delgado a
l'Ajuntament referent a aquests locals comercials segons informe tècnic i que ascendeixen ,
pel local núm. 97 a 184’44€ i pel local núm. 98 a 280’50€.
Quart. Notificar el present acord a la part interessada, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Aprovació de modificacions relatives al mercat no sedentari (exp. 1354/2017)

1. En data 14 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la renovació de les
autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària, aprovant el
padró corresponent al període de 1 de juliol de 2017 fins al 31 de maig de 2018 i en data 27 de
juliol de 2017 va aprovar les ampliacions i canvis de les autoritzacions administratives
sol·licitades pels paradistes.
2. En data 27 de juliol de 2017 s’incorpora a aquest expedient les instàncies presentades pel
titular de l’autorització núm. 150 Sr. Fernando González Alcaraz , registre 6963/2017 el qual
sol·licita el minvar en 2s mestre la seva parada i el titular de l’autorització núm. 154, Sr. José
Francisco Marín Vela, registre d’entrada núm. 6961 el que sol·licita l’ampliació de 2 metres de la
seva parada.
3. Atès l’informe tècnic del servei de promoció econòmica i comerç d’aquest Ajuntament de data
21 de setembre de 2017
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 11 del Reglament regulador de la venda no sedentària a Badia del
Vallès sobre els canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.
2nr. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 486/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar les modificacions sol·licitades pels diferents autoritzats per a la venda no
sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès segons el quadre següent:
Núm.
parada

ml
actuals

Sol.licita

Total
ml

Observacions

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

II. Relació de Fets
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1354/2017, relatiu a les ampliacions i canvis d’ubicació de les parades del
mercat ambulant sol·licitades pels titulars de les autoritzacions administratives per a la venda
no sedentària a Badia del Vallès i que modifiquen el padró de 2017 aprovat per la Junta de
Govern Local en data 14 de juliol de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

150

6

2

4

Minvar en dos metres la seva parada

154

8

2

10

s'agafen dos metres de la parada 150

Segon.- Aprovar les modificacions del padró per l’any 2017 de les autoritzacions administratives
per a la venda no sedentària a Badia del Vallès que han sofert ampliacions i/o canvis de
parada.

Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2221/2017, relatiu als ajuts d’urgència del mes de Juliol.
II. Relació de Fets
En data 30 de març de 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.
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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
6.298,69€ segons es detalla a la relació adjunta 69/2017.

Conveni Associació l'Olivera i l'Ajuntament de Badia del Vallès (exp. 2363/2017)

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

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

Ajuts Urgència Social juliol 2017 (exp. 2221/2017)
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Quart. Notificar la present resolució als interessats, al servei d'Economia i Hisenda, a la Junta
de Marxant del Mercat Ambulant, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Aprovar les variacions en les liquidacions de la taxa per l’ocupació de parades al
mercat ambulant setmanal, regulada a l’ordenança fiscal número 18 per augment de mestres
de parada en les autoritzacions administratives del mercat de venda no sedentària a partir del 1
d’agost de 2017 i fins als 31 de desembre de 2017.

Favorable

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 229/2016., del 23 de Març, en la Junta de Govern
Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès l’Associació
Botiga Social L'Olivera de Badia del Vallès per Regular la col·laboració entre l'Ajuntament i
l'associació l'Olivera, que dur a terme el repartiment i captació d'aliments que van destinats a
les persones que reben una ajuda alimentària de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badia del
Vallès. i atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a Associació Botiga Social L'Olivera de Badia del Vallès.

Acabats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'adopten els següents
acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Conveni administratiu Ajuntament i Llar d'Infants la Mainada pel
projecte "el Pati de la Mainada" (exp. 2346/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2346 /2017, relatiu al CONVENI PATI DE LA MAINADA 2017-2018 de
col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'escola bressol La Mainada, per duu a
terme les activitats programades dins del projectes «El Pati del la Mainada» al pati de l'escola
bressol amb famílies amb infants de 0-6 anys que té per objecte l'educació i la formació de tota

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

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

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; 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. 22 i ss. de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els arts. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
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II. Relació de Fets
1. Arran de l’informe tècnic de l’Àrea d’acompanyament de les persones del servei de
voluntariat, s'ha desenvolupat el conveni de col·laboració amb l’Associació Botiga Social
L'Olivera de Badia del Vallès per Associació Botiga Social L'Olivera de Badia del Vallès, amb la
finalitat de regular la col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació l'Olivera, que dur a terme el
repartiment i captació d'aliments que van destinats a les persones que reben una ajuda
alimentària de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2363/2017, relatiu a la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Botiga
Social L’Olivera de Badia del Vallès , que dur a terme el repartiment i captació d'aliments que
van destinats a les persones que reben una ajuda alimentària de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Badia del Vallès.

la ciutadania, i en especial dels infants, joves i adolescents, com element clau per a garantir la
igualtat d'oportunitats, la qualitat de vida, la cohesió social i el desenvolupament de la
comunitat.

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i LLAR
D'INFANTS MAINADA per al projecte «el Pati de la Mainada»
Segon. Condicionar l´aportació econòmica per part de l´ajuntament dels 700,00 euros,
establerta a la clàusula 19a del Conveni a l´existència de crèdit adequat i suficient durant l
´exercici 2018.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a LLAR D'INFANTS MAINADA.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2017-0034 Data : 09/10/2017

Per tot això, s'acorda:
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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. 48 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, 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 229/16 de 23 de març, en la Junta de Govern Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Arran de l’informe tècnic del servei gestor de petita infància i família de l'àrea
d'acompanyament a les persones, s'ha desenvolupat el conveni administratiu per LLAR
D'INFANTS MAINADA, amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats, la qualitat de vida,
la cohesió social i el desenvolupament de la comunitat.

