
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JG/2018/30 Junta de Govern Local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 21 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 13:30 fins a les 13:50 hores 

Lloc Sala de sessions 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 14 de 
setembre de 2018.
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Aprovació  document  comptable  indemnització  responsabilitat  patrimonial  (Exp
308/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 308/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

II. Relació de Fets
1. En data 02 de febrer de 2018, es presenta sol·licitud per la sra. Núria Jurado Fernández,
amb número de registre 2018-E-RC-818, on es reclama responsabilitat patrimonial pels danys
soferts sobre els seus bens materials.

2. En data 07 de març de 2018 s’incoa el procediment per resolució número 2018-0204, i es
notifica a la persona interessada en data 12/03/2018.

3. En data 18/07/2018, s’emet resolució definitiva número 2018-0658, on s’estima parcialment
la reclamació presentada per la sra. Núria Jurado Fernández, per import de 34,00 euros.

III. Fonaments de dret
Aplicable a l’assumpte:

Llei 39/2015 i 40/2015 d'1 d'octubre, de procediment comú de les administracions públiques i
de règim jurídic.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO en relació
al  pagament  per  indemnització  del  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  número
308/2018.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid per import de 34,00€

Tercer.  Procedir  a  l’aplicació  del  document  comptable  amb  càrrec  a  la  partida
1902.9202.226.10 del present pressupost municipal.

Quart. Notificar el present acord al departament d’economia.

Aprovació Memòria valorada renovació abastament baixa pressió Mediterrani/via de la 
Plata (Expedient 1723/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

Identificació de l’expedient
Expedient número 1723/2018, relatiu a l’aprovació Memòria valorada referent a la  renovació
de la xarxa d’abastament en baixa pressió, entre l’avinguda Mediterrània 36 i l’avinguda Via de
la Plata 2, cantó oposat autopista C-58.
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Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici  d'aquest expedient des del servei gestor de l’Oficina Tècnica de
SOREA, s'ha redactat la memòria valorada i de la memòria de Gestió Preventiva per Obres
Menors  sense  projecte  (equivalent  a  l’Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut)  lliurada  per  la
empresa SOREA, per tal d’iniciar el procediment de contractació de la obra consistent en la
renovació  de  la  xarxa  d’abastament  en  baixa  pressió,  entre  l’avinguda  Mediterrània  36  i
l’avinguda Via de la Plata 2, cantó oposat autopista C-58 motivat per les nombroses avaries
enregistrades  a les  canonades de distribució  i  abastiment  al  municipi,  sobretot  per  l’estat
d’envelliment i obsolescència en què es troba.

2.  Consta  a  l'expedient  instruït  l'informe justificatiu  del  servei  gestor  de  les  necessitats  i
finalitats públiques i l’informe d’intervenció referents a la disposició del Fons de Reposició.

Fonaments de dret
1r. Article 12. Classificació de les obres. Punt c) obres de conservació i manteniment. Article
35. Documentació altres tipus d’obres. Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals.
2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,
en virtut del decret de delegacions número 052/2018 de 23 de gener de 2018, en la Junta de
Govern Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut ( Gestió preventiva per
obres menors sense projecte) i la documentació adjunta per la millora en la substitució d’un
tram de canonada ubicada al  començament  de l’avinguda de la  Via  de la  Plata,  entre la
glorieta de la carretera del Riu Sec i el carrer Bètica, cantonada nombres parells, costat dret
sentit pujada i contrari a l’autopista, amb càrrec al fons de reposició.

Ingressos ORGT març 2018 (Expedient 451/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 451/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria d’ingressos
del mes de Març de 2018.

II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat d’ingressos de Març 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III. Fonaments de dret 
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació. 

S'acorda:
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Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  d’ingressos
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Març de 2018, segons documents
annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de  1513,62€ corresponent al període de
Març  2018 del  comunicat  d’ingressos i  la  seva formalització  al  concepte no pressupostari
30006.

Gestió ORGT Multes abril 2018 (Expedient 2672/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2672/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de multes
del mes de Abril de 2018.

II. Relació de Fets

Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat de multes de Abril 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.
Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III. Fonaments de dret
Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.

Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria

RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.
  

S’ACORDA
 

Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  de  multes
d’Organisme de Gestió Tributaria  corresponent al mes de Abril de 2018, segons documents
annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 899,53 € corresponent al període d’ Abril
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2018 del comunicat de multes, i la seva formalització al concepte no pressupostari 30006.

Ingressos ORGT abril 2018 (Expedient 2652/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2652/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria d’ingressos
del mes de Abril de 2018.

II. Relació de Fets
Atès l’Acord de Ple de delegació a l’Organisme de Gestió Tributaria en relació a les funcions
de gestió i inspecció del tributs i altres ingressos de dret públic recaptació. 

Vist el comunicat d’ingressos de Abril 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

Atès el manual de Diputació de Barcelona del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica i
Local “La Recaptació i l’ORGT” en relació al procediment de comptabilització dels ingressos
delegats a l’Organisme de Gestió Tributaria.

III. Fonaments de dret

Text refós de la Llei reguladora del les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 5 de març.
Llei 58/203, de 17 de desembre, General Tributaria
RD 939/205, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Recaptació.

S’ACORDA

Primer.  Aprovar  la  relació  d’operacions  comptables  d’ingressos,  i  les  operacions  no
pressupostaries  corresponents  a  la  comptabilització  del  fitxer  del  comunicat  d’ingressos
d’Organisme de Gestió Tributaria corresponent al mes de Abril de 2018, segons documents
annexos.

Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació (ADO) corresponent a la
taxa ens gestor per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici
de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal de
l’Organisme  de  Gestió  Tributaria  a  l’aplicació  pressupostaria  0202.9311.22708 “Política
Econòmica i fiscal- Agents recaptadors” per import de 2324,34 € corresponent al període de
Abril  2018  del  comunicat  d’ingressos  i  la  seva formalització  al  concepte  no  pressupostari
30006.

Autorització de pagament del 60% factura excursió Casal d'Infants (Expedient 
2050/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2050/2018, relatiu al pagament a justificar de l’excursió del Casal d’Infants.
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II. Relació de Fets

Els infants del Casal d’Estiu municipal va realitzar una sortida a “Aula Entorn Rural Can Jordi”
el 25 de juliol de 2018. En el contracte de reserva, adjuntat en aquest expedient, s’especifica

que l’import d’aquesta sortida és de 693 €, per 25 places de P3-P4-P5 i 38 places de 1r i 2n.

Les condicions del contracte de reserva, annex, marquen que s’ha de fer l’ingrés del 40% del
total, en concepte de bestreta, abans del 18 de juliol. La quantitat que s’ha de pagar és de
277,20 €. La partida és la 0903.2318.22799.

Vist que el 6 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el pagament a justificar del
40% de la excursió realitzada pels infants del Casal d’Estiu.

Vist que les places totals finalment van ser 25 per a P3-P4-P5 i 33 per a 1r i 2n  l’import total
de l’excursió va ser de 638€ i no 693€, i que el pagament a justificar del 40% va se de 277,20€
queda pendent el pagament del 360,80€ corresponent al 60% del total de la factura.

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 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local.

Per tot això, s’acorda:

PRIMER. Aprovar l’anul·lació parcial de l’AD número d’operació 220180008206 per import de
cinquanta cinc euros.

Segon.  Aprovar  el  document  comptable de despesa en fase O per  import  de 360,80€ en
concepte de pagament del 60% restant de l’excursió realitzada a l’Aula d’Entorn Rural Can
Jordi.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament per import de 360,80€  a favor de Aula
Entorn Rural Can Jordi, S.L. amb NIF. B66288093 i al nº de compte ES80 2100 5665 3002
0014 3868

Quart. Notificat el present acord a Aula Entorn Rural Can Jordi, S.L.

Addenda  conveni  de  col·laboració  amb  la  Fundació  Bosch  i  Gimpera  (Expedient
1160/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1160/2018, relatiu a l’aprovació de l’Addenda del Conveni de Col·laboració
entre Fund. Bosch i Gimpera i Ajuntament de Badia del Vallès.

 
II. Relació de Fets
1. Que amb data 7 de març de 2018, s’aprova el Decret 2018-0196, en el qual s'aprova el
conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimperà – Màster en Hisenda Autonòmica i
Local, Economia i Gestió Avançada– I l’Ajuntament de Badia del Vallès.

2. El servei d’Hisenda considera que l’alumne en pràctiques esta realitzant una tasca molt
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rellevant al servei i per aquest motiu considera adient la col·laboració amb el  programa de
pràctiques del Màster en  Hisenda Autonòmica i Local.

3. Que en l’addenda del Conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Badia del Vallès amb 
Fundació Bosch i Gimperà, es preveu com a unic apartat la Modificació de l’Acord Dotzè del
Conveni,  que exposa  «L’Ajuntament  de Badia del Vallès col·laborarà amb el programa de
pràctiques del Màster en Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació Bosch i Gimpera
la quantitat  de  MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC (1.995 €).  D’aquest  import  la  Fundació
transferirà a l’estudiant la quantitat de 1.500.- euros, la part restant de 495 euros (iva inclòs),
serà facturada des de la Fundació Bosch i Gimpera a l’Ajuntament de Badia del Vallès, en
concepte  de  despeses de gestió  i  coordinació,  que inclou les  despeses del  programa de
pràctiques i les tutories, i les despeses d’assegurança, si escau.»

4.  En  data  25  d’abril  del  2018  es  va  aprovar  una  obligació  per  import  de  1.995  euros
corresponent a tota la despesa relacionada amb aquest conveni.  En el mes de juliol del 2018
entren pel Registre de l’Ajuntament  la  còpia del conveni,  amb una despesa associada de
1.5000 euros i una factura de despeses de gestió pe import de 495 euros. 

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 Ajuntament de
Badia del Vallès a 23, i 55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
2n. Arts. 52, 53, 144 i 150 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
3er. 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.
4rt. Art. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
5è. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
6è. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
7è.  De  conformitat  amb  les  atribucions  atorgades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d'Alcaldia
número 52/2018, de 23 de gener. 

S´ACORDA

Primer. Aprovar l’anul·lació parcial de 495 euros de l’operació 220180003542. 

Segon. Aprovar l’obligació reconeguda per import de 495 euros corresponent a les despeses
de gestió.

Tercer. Ordenar a la tresoreria de l’Ajuntament que faci efectiu el pagament dels 1.5000 euros
corresponents al conveni i dels 495 euros relacionades amb les despeses de gestió.  

Reintegrament de l'import renunciat de la subvenció de Plans d'ocupació de 2011 de
Justificació de la Subvenció (SOC) (Expedient 2481/2018)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat

 
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2481/2018, relatiu al procediment de reintegrament parcial de la subvenció
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atorgada per al Servei Públic  d’Ocupació de Catalunya, corresponent  a la  contractació de
persones  aturades  que  hagin  exhaurit  la  prestació  per  desocupació  o  el  subsidi  d’atur,
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals, d’acord amb la Resolució EMO/2667/2011, de 7
de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2011. 

II. Relació de Fets
1. En data 16 de novembre de 2011, per resolució dictada pel director del Servei d’Ocupació
de Catalunya, s’atorga a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb CIF P083200A, en concepte
de subvenció, la quantitat total de 81.596,10 €, corresponent a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans
d’ocupació a entitats locals, amb número d’expedient 2011Y5X330052/01G2.

2. D’acord amb l’article 14 de la Resolució EMO /2667/2011, de 7 de novembre, s’ordena el
pagament del 100% de la subvenció atorgada.

3. En data 30 d’agost de 2012, es va presentar per registre, a l’Oficina de Treball de Barberà
del Vallès, la memòria justificativa per un import total de 79.501,41 € i renúncia parcial de la
subvenció atorgada, corresponent  a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit
la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals,
per un import de 2.094,06 euros. Aquest import correspon, a dies no treballats i descomptats
de la nòmina i/o baixes del programa dels/de les persones contractades.

4.  En data 18 d’abril  de 2017 l’Ajuntament  de Badia del Vallès rep un requeriment per tal
d’aportar una sèrie de documentació referent a la justificació de l’esmentat Pla d’Ocupació de
2011. Aquesta documentació s’envia a l’Equip de Control i Justificació Econòmica de Girona,
del Servei d’Ocupació de Catalunya, via EACAT.

5. El 20 d’agost de 2018 va entrar per registre (2018-E-RC-7445) una resolució de l’Equip de
Control  i  Justificació  Econòmica  de  Girona,  d’acceptació  de  la  renúncia  parcial  de  la
subvenció.  En  aquesta  resolució  s’indica  que  d’acord  amb  les  dades  de  la  Secció  de
Pagaments del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no hi ha constància que l’Ajuntament
de Badia del  Vallès  hagi  realitzat  cap ingrès al  compte  restringit  d’ingressos  en relació  a
aquesta subvenció. Per altra banda, i una vegada efectuada la revisió de la documentació
justificativa de la subvenció, el SOC constata que l’import correctament justificat per l’entitat,
per a la realització d’aquesta acció, ès de 79.501,41 euros.

6.  En el  punt  1  i  2  de la  part  resolutiva,  s’indica que s’accepta la  renúncia parcial  de la
subvenció atorgada a l’entitat Ajuntament de Badia del Vallès, en la quantia de 2.094,69 euros
i què es modifica la subvenció atorgada a l’entitat que queda establerta en 79.501,41 euros,
atesa la renúncia parcial de 2.094,69 euros. 
En  el  punt  3  es  recull  l’obligació  de  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  de  reintegrar  a  la
Generalitat de Catalunya la quantitat de 2.094,69 euros percebuda indegudament, amb els
interessos de demora de 52,22 euros, d’acord amb el document annex de la Resolució.

7. Consta a l'expedient instruït l'informe favorable de la Tècnica d’Ocupació del Servei gestor
d’Orientació i Inserció Laboral i Formació Ocupacional.

III. Fonaments de dret
1er.  Vista la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre,  per la qual s'obre la convocatòria

per  al  2011  de  subvencions  per  a  la  contractació  de  persones  aturades  que  hagin
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur, mitjançant plans d'ocupació a
entitats locals.

2n. D’acord amb l’article 100.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si l’òrgan
condecent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, acredita que s’ha
produït  alguna de les causes de revocació, ha d’iniciar  la  tramitació del procediment
oportú.
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3r. D’acord amb el que preveuen els articles 99.1a) i 100.2 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, l’incompliment de l’obligació de justificació ès causa de revocació total o
parcial de la subvenció, i,  si escau, del reintegrament total o parcial de les quantitats
percebudes i l’exigència dels interessos de demora des de la data de pagament de la
subvenció o, en el cas que s’hagin pagat bestretes, des de la data límit que es va fixar a
la persona beneficiària per a justificar el compliment de la finalitat que va motivar la
concessió, o des que es va efectuar el pagament si aquest fos posterior.

4t. L’article 95.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós  de la  Llei  de finances públiques de Catalunya,  estableix que ès obligació dels
beneficiaris  de  les  subvencions  acreditar  davant  l’entitat  concedent  o,  si  escau,  de
l’entitat  col·laboradora,  la  realització  de  l’activitat  o  l’adopció  del  comportament  que
fonamenta la  concessió de la  subvenció,  i  complir  els requisits  i  les  condicions que
determinin la concessió o gaudiment de la subvenció mitjançant els justificants de les
despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat, o s i la subvenció consisteix en
un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent.

5è. L’article 11.1 de l’Ordre TRE/212/20O5, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment
comú  relatiu  als  atorgaments  de  les  subvencions  gestionades  pel  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya, estableix que el beneficiari pot renunciar de forma expressa,
totalment o parcialment, a l’ajuda o subvenció, i a tal efecte l’òrgan que va concedir-la en
dictarà la resolució corresponent.

6è.  D’acord  amb  l’Ordre  TRE/395/2008,  d’1  d’agost,  per  la  qual  s’estableix  el  règim  de
justificació  econòmica  de  les  subvencions  previstes  en  els  programes  de  polítiques
actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, modificada
per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig.

7è.  D’acord  amb l’Ordre  TIN/2965/2008,  de  14  d’octubre,  per  la  qual  es  determinen  les
despeses subvencionables pel Fons Social  Europeu durant el període de programació
de 2007-2013 (BOE núm.  252,  de  18.10.  2008),  parcialment  modificada per  l’Ordre
TIN/788/2009, de 25 de març.

8è.  D’acord a  l’article  15.2 de  l’Ordre  ECO/172/2015,  de  3 de  juny,  sobre  les  formes  de
justificació de subvencions que estableix que la documentació presentada per l’entitat
beneficiària d’acord amb les bases reguladores ha de permetre que l’òrgan concedent
certifiqui  que  l’activitat  o  la  inversió  s’ha  dut  a  terme,  s’han  assolit  les  condicions
establertes i s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

9è.  Vista  la  Llei  38/2003  de  17 de  novembre,  general  de  subvencions  i  el  Reial  Decret
887/2006, de 21 de juliol, que la desenvolupa.

10è. Altres que resultin de general aplicació.
11è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,

en virtut del decret de delegacions número 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de
Govern Local. 

Per tot això, s'acorda

Primer. Aprovar el pagament a la Generalitat de Catalunya d’un import total de 2.094,69 euros,
corresponent a la renúncia parcial de la subvenció atorgada per al Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, per la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per
desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals, d’acord amb la
Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, atès que no s’ha realitzat el reintegrament. 

Segon.  Aprovar el pagament a la Generalitat de Catalunya d’un import total de 52,22 euros,
corresponent  als  interessos  de  demora,  d’acord  amb  el  document  annex  de  la  resolució
d’acceptació de renúncia. 

Tercer. El reintegrament esmentat s’ha de satisfer d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de
la  Llei  3/1993  -modificat  per  la  disposició  addicional  6.2  de  la  Llei  51/2002,  de  27  de
desembre, i l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els
terminis següents: 
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• Liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20, o l’immediat
hàbil posterior, del mes següent. 

• Liquidacions notificades entre els dies 16 i  el  darrer de cada mes, fins al dia 5, o
l’immediat hàbil posterior, del segon mes posterior. 

Quart. El pagament s’ha de realitzar, abans del 5 d’octubre, mitjançant transferència bancària
al compte restringit del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:

Número de compte: 2010 1183 35 0200135636
IBAN: ES3521001183350200135636

Cinquè. S’haurà de fer arribar un comprovant de la transferència on ha de constar el número
d’expedient  a  què  correspon  l’ingrès  que  s’efectua  a  la  Secció  de  Pagaments
(tresoreria.soc@gencat.cat o fax 935536564), del Servei de Pressupostos i Comptabilitat.

Tercer.  Notificar  l'acord  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  via  telemàtica  mitjançant  la
plataforma EACAT.

Justificació subvenció coneguem els nostres parcs 2018 (Expedient 2599/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2599/2018,  relatiu  a  la  Justificació  de  la  Subvenció  atorgada  per  la
Diputació de Barcelona per fer front a les despeses del projecte «Coneguem els nostres parcs
2018»

II. Relació de Fets
Segons les Bases que regulen l'atorgament de subvencions als Ajuntaments de la província
de Barcelona per subvencionar a les escoles de 6è de primària per fer front a les despeses del
transport escolar que es realitzin amb motiu de la campanya “Coneguem els nostres parcs”,
endegada pel servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i vist que en data 18 de
desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va atorgar la quantitat de
808,84€ a  l'Ajuntament  de Badia  per  fer  front  a les  despeses del  transport  escolar  en  la
campanya “Coneguem els nostres parcs”.

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 0052/2018 de 23 de gener, en la Junta de Govern
Local. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Justificar  la  subvenció  atorgada  per  l'Àrea  d'Espais  Naturals  de  la  Diputació  de
Barcelona a l'Ajuntament de Badia del Vallès per valor de 808,84€.

Segon. Notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona, C/Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aprova el següent acord:

TEMES  D'URGÈNCIA:  Aprovació  campanya  de  captació  de  socis  IEM  (Expedient
535/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 535/2018, Aprovació campanya de captació de socis I.E.M.

II. Relació de Fets
Atès que l’ordenança fiscal número 17, article 7, punt 8, apartat a, promou la possibilitat de
aprovar per Junta de Govern Local  beneficis fiscals en la  taxa per la  prestació de serveis
esportius en cas de campanyes promocionals de captació de nous abonats.

Vist l’informe del tècnic d’esports en el que es proposa l’aplicació d’aquest concepte i  que
s’aprovi  per  Junta  de  Govern  Local  l’exempció  temporal  del  pagament  de  la  matricula
(modalitat  trimestral)  entre  el  24  de  setembre  i  el  19  d'octubre  de  2018,  amb la  finalitat
promocional de captació de nous abonats.

III. Fonaments de dret 
De conformitat  de  el  que disposa l’ordenança fiscal  vigent  número  17,  l’article  7,  punt  8,
apartat a «Exempció del pagament de la matrícula temporalment»

Per tot això, s'acorda:

PRIMER.  Aprovar l'organització i convocatòria de la campanya de captació i  fidelització de
socis, a fi de poder beneficiar la ciutadania, donant la possibilitat de fer esport duent a terme
l’exempció del pagament de la matrícula d'abonament trimestral en el període comprès entre
el 24 de setembre fins al 19 d'octubre de 2018, per tal de captar nous usuaris en una etapa
d'iniciació de temporada esportiva.

SEGON.  Aquesta  campanya  serà  difosa  a  través  de  les  diferents  xarxes  socials  de  què
disposa el servei d'esports, així com a través del web municipal de l'ajuntament i altres mitjans
que es considera adients.
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