Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/34

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

19 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:45 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador
Una vegada verificada pel Secretaria 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
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 30/10/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 30/10/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11
d'octubre de 2018.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2925/2018 relatiu a l’aprovació del Conveni Marc
pràctiques amb la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
II. Relació de Fets
L’Ajuntament de Badia del Vallès col·labora amb la Universitat Autònoma de
Barcelona perquè els estudiants universitaris desenvolupin les pràctiques
acadèmiques externes necessàries per a la seva formació. La finalitat
d’aquest conveni és regular el desenvolupament de les pràctiques
acadèmiques externes del estudiants universitaris i establir les condicions
sobre les quals s’ha de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes
que els estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en
l’entitat col·laboradora. L’estudiant ha de desenvolupar les pràctiques externes
de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni
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; art. 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 0052/2018 de
23 de gener, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni Marc de cooperació educativa entre l'Ajuntament
de Badia del Vallès i la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) per a la realització de les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants tenint en compte els drets i obligacions
de cada part que s'estableixen en la proposta de conveni adjunt
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació conveni marc pràctiques amb la facultat de ciències de l'educació
UAB (Expedient 2925/2018)

Segon. Instar la seva formalització i signatura, delegant la mateixa a favor de
l'Alcaldia municipal .
Tercer. Notificar el present acord a la Facultat de ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2824/2018, relatiu a l’aprovació del model de
Conveni col·laboració pràctiques acadèmiques externes amb la
Universitat de Barcelona.
II. Relació de Fets
L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques
acadèmiques externes d’estudiants (a partir d’ara pràctiques
d’estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d’ara UB), i
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Aquesta cooperació administrativa es realitza amb caràcter
voluntari, sota les formes i termes prevists legalment a la
normativa expressada i en les condicions que figuren en el
projecte de conveni (document annex que s’incorpora a
l’expedient) entre l’Ajuntament de Badia del Vallès, la Universitat
de Barcelona.
Al text del conveni elaborat consta, en síntesis, el següent
contingut:
• Estableix les condicions generals que regularan les
pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la
Universitat de Barcelona a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
• Aquestes pràctiques venen definides per un projecte formatiu
que haurà de ser verificat pels responsables de les
pràctiques dels estudiants de cada part signatària del
conveni.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació model de Conveni de Pràctiques acadèmiques externes amb la UB
(Expedient 2824/2018)

2n. 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 model de Conveni administratiu entre
l'Ajuntament de Badia del Vallès i la Universitat de Barcelona.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació
necessària en favor de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord a la
Universitat de Barcelona

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

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

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)
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• El conveni que s’estableix entre la Universitat de Barcelona i
l’Ajuntament de Badia del Vallès no preveu cap aportació
econòmica per part de l’ens local, ni per a l’estudiant ni per a
la Universitat de Barcelona.
• La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, amb la
possibilitat de pròrroga per a 4 anys més.
• Anualment s’hauran d’aprovar els projectes formatius
d’aquells/es estudiants de la Universitat de Barcelona que
realitzin les seves pràctiques externes a l’Ajuntament de
Badia del Vallès.

Aprovació del pagament de les entrades pel Túnel del Terror (Expedient
2878/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

• Poder controlar l’aforament.
• Donar-li un valor a l’activitat.
• Educar a la població infantil, adolescent i les seves famílies de que no totes
les activitats poden ser gratuïtes.
El cost de l’entrada és d’1 €. Aquest cost s’ha fixat respectant allò marcat en
l’ordenança fiscal numero 19: Taxa per la prestació de Serveis Culturals, lúdicrecreatius i esportius. Concretament en l’annex de tarifes punt 7: Activitats
organitzades per adolescents o jovent de 0,50 € a 10,00 € per cada participació.
Les entrades les compren majoritàriament adolescents. A aquesta població no tenen
la capacitat de pagar a través de targeta bancària i tampoc els hi podem demanar
que vagin al banc a fer un ingrés per aquesta quantitat perquè les seves famílies es
negaran. Per aquest motiu el pagament es farà en efectiu directament a la persones
de l’Ajuntament responsables de l’activitat: Ana Lirola Baldor i Sergi García Fijo.

Per tal de que hi hagi un control dels pagaments se’ls hi proporcionarà un
talonari amb una matriu. De manera que la persona que paga l’entrada té el
rebut del talonari (que podrà fer servir com a tiquet d’entrada) i en la matriu
del talonari queda registrada el número d’entrades venudes.
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 el preu de 1,00€ per entrada , en concepte de Taxa per la prestació

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

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

L’activitat consisteix en un recorregut en el Casal de Joves pel qual han de passar
les persones que tinguin entrada. Fins ara, aquesta entrada era gratuïta, però des
del Servei d’Adolescència es valora la necessitat de cobrar una entrada, amb un
preu simbòlic, per les següents raons:
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II. Relació de Fets
El Túnel del Terror és una activitat que s’organitza des del Servei d’Adolescència. En
el disseny de l’activitat, organització i execució hi ha una alta participació de nois i
noies d’entre 12 i 18 anys.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient número 2878/2018 relatiu al pagament de les entrades del Túnel
del Terror.

de Serveis Culturals, lúdic- recreatius i esportius ( Tunel de Terror) ,segons
l’ordenança fiscal nº 19 ( Annex tarifes , punt 7).
Segon.- Aprovar la venta d’entrades per import de 1€ per part dels responsables de
servei d’Adolescència, Ana Lirola Baldor i Sergi Garcia Fijo, a través d’un talonari,
que servirà tant de justificant de pagament com d’entrada a l’activitat i la posterior
presentació de l’acta de recaptació a la Tresoreria fent constar nº entrades venudes i
import total aportant el corresponent ingrès de l’efectiu en la compte bancària de
l’Ajuntament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2673/2018, relatiu a l’aprovació del compte gestió recaptatòria de
multes del mes de Maig 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.

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

Aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes de maig de 2018
(Expedient 2673/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Comptabilitzar la recaptació corresponent com a RDI ( Reconeixement de
Dret- Ingrés) a l’aplicació d’ingressos 2317 31202 Taxa activitats adolescència.

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

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Vist el comunicat de multes de Maig 2018 de l’Organisme de Gestió Tributaria.

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 Maig de 2018,
segons documents annexos.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3074/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables relació
de pagaments SOREA.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures
conformades i dels documents comptables tramesos pels diferents serveis
municipals gestors de les despeses, inclosos a les relacions annexes.
III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

Aprovació de documents comptables de relació de pagaments SOREA
(Expedient 3074/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 791,58 € corresponent al període de Maig 2018 del comunicat de
multes, i la seva formalització al concepte no pressupostari 30006.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

Per tot això, s'acorda:

import líquid 40.054,55 €

Relació núm. P/2018/226 2on. Trimestre 2017

import líquid 45.947,28 €

Relació núm. P/2018/227 3er. Trimestre 2017

import líquid 22.901,35 €

Relació núm. P/2018/228 1er. Trimestre 2018

import líquid 42.116,98 €

Modificació acord Servies de publicitat per a la realització de la campanya de
difusió de la Ordenança de Convivència (JGL 05/10/18) (Expedient 2316/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

Relació núm. P/2018/225 1er. Trimestre 2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.: Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents
relacions:

Expedient número 2316/2018, relatiu a del contracte menor de Serveis de
publicitat per a la realització de la campanya de difusió de la Ordenança
Municipal de Convivència i Civisme.
II. Relació de Fets
Atès que el passat dia 5 d’octubre la Junta de Govern Local va aprovar el
contracte menor de serveis de publicitat per a la realització de la campanya
de difusió de la Ordenança Municipal de Convivència i Civisme.
Atès que a la proposta d’acord es va ometre per error l’adjudicatari del
contracte.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3,
disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l’expedient

novembre, de contractes del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució
del Pressupost municipal; i de conformitat amb les facultats delegades en
aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació de les aportacions als Grups polítics
municipals corresponents al mes de setembre de 2018 (exp. 3071/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3071/2018, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups
Politics Municipals corresponents al mes de setembre de 2018.
II. Relació de Fets
Que en data 13 de juny de 2015, en sessió extraordinària, el Ple municipal va
aprovar l´aportació als grups municipals de la Corporació, amb l´establiment d´una
assignació amb un component fix i un altre variable en funció del número de
membres de cada grup.
Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0101.9121.48903 amb un import de 44.760,00 euros per l´any 2018, per a la
concessió d´aportacions als grups polítics municipals, per import de 890,00 euros
mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals (part variable) per regidor integrant del
grup.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril,
reguladora de les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 13 de juny de 2015.
3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució

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

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

Segon. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis
econòmics municipals.
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Primer. Modificar la l’Acord afegint l’adjudicatari del contracte menor de
serveis de publicitat per a la realització de la campanya de difusió de la
Ordenança Municipal de Convivència i Civisme que es l’empresa Espot
Publicitat, en les mateixes condicions aprovades a la junta del 5 d’octubre de
2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

del Pressupost General, aprovades pel Ple de la Corporació en data 14 de febrer de
2018.
4t. 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.
S´ACORDA:

- Badia en Comú l´aportació per al seu finançament la quantia del qual ascendeix a
910,00 euros, corresponent a setembre de 2018.
- Alternativa d´Esquerres per Badia l´aportació per al seu finançament la quantia del
qual ascendeix a 940,00 euros, corresponent a setembre de 2018.
- Candidatura de Progrés (Partit dels Socialistes de Catalunya) l´aportació per al seu
finançament la quantia del qual ascendeix a 970,00 euros, corresponent a setembre
de 2018.
SEGON. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions
ressenyades en el punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte
facilitat per cadascun dels grup polítics municipals en el seu moment.

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018

- Partit Popular de Català, l´aportació per al seu finançament la quantia del qual
ascendeix a 900,00 euros, corresponent a setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar l´obligació, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del
pressupost de despeses de la Corporació, les següents aportacions a:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3014/2018, relatiu a l’aprovació de les bases de les subvencions
per a entitats 2018
II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0403.
2310.48901 amb un import de 25.000 € euros per a l'atorgament de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
a la concessió de subvencions, i atès que s’ha emès l'informe d'Intervenció en el qual
s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació de les Bases específiques i reguladores de la
concessió de subvencions per a Entitats 2018 (Expedient 3014/2018)

Segons informe tècnic de la Responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis de l'Àrea
de Presidència relatiu a l'aprovació de les bases particulars reguladores de la
concessió de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de
Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.
D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a
entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen
part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a
aquest expedient.
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Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents i els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de
17 de juny de 1955.

Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès que
s'adjunten i formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos I, II i III.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest
exercici pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i
associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions
ciutadanes i que tinguin entre els seus objectius i fins socials la realització d'activitats
de caire cultural , social, educatiu, esportiu, etc.
Excepcionalment podran optar a aquesta convocatòria de subvencions, grups de
persones representats per una persona física de la població, quan la rellevància
cultural extraordinària del projecte presentat i els seu impacte en el municipi ho
aconselli.
Tercer. Aprovar l'autorització de despesa per import de 25.000€ (vint-i-cinc mil
euros), amb càrrec a la partida de despeses 0403.2310.48901 del pressupost actual.
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Per tot això, s'acorda:

Quart. Donar publicitat al web municipal i d'altres mitjans adients de comunicació.
Publicar al Diari Oficial de la Província les Bases i la convocatòria de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.
Cinquè. El període de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, efectius a

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

Número : 2018-0034 Data : 30/10/2018
Codi Validació: ANRZSZ5LRTAA95H7P36WLPP44 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 12

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

