Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2018/15

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

4 / de maig / 2018

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretaria accidental

Rosa Caballero del Castillo

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 accidental 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'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 27
d'abril de 2018.
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0015 Data : 11/05/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/05/2018
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 11/05/2018
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1257/2018)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1257/2018, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa:
§ 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.

Número : 2018-0015 Data : 11/05/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

§ Les Bases d’execució del pressupost vigent
§ 2on. Resolució d’Alcaldía 2017-1004 de 20 de desembre 2017
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i compromís de despeses en fases AD i D, de les següents
relacions:
Relació núm. D/2018/13 import 2.901,64 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2018/31 import 47.001,60 €
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§ 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2018/62 import 258.803,34 €
Relació núm. P/2018/63 import 515,40 €

Aprovació bases convocatòria ajuts de menjador escolar (Expedient 1177/2018)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1177/2018, relatiu a la convocatòria menjador escolar, per al curs
2018/2019.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l'exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.

Número : 2018-0015 Data : 11/05/2018

Relació núm P/2018/71 import 21.055,78 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2018/70 import 25.488,86 €

Les beques de menjador seran finançades amb el Consell Comarcal, segons les seves bases,
aprovades per la Comissió Permanent en data 10 d’abril de 2018. L' Ajuntament de Badia del
Vallès complementarà i/o assumirà en la seva totalitat ajuts individuals de menjador adreçats a
l´alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius
sufragats amb fons públics, pel curs 2018-2019.
Vist les bases d'actuació d’ajuts de menjador escolar que s'adjunten i formen part de la present
proposta.
Vist l’informe emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics.
S' ACORDA
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts de
menjador escolar, d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s'adjunten
i formen part d'aquest expedient.
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Per tal d'aconseguir aquest objectiu l'Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir
l'exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.

Segon. Obrir termini de sol·licituds d'ajuts de menjador escolar, establint el següent calendari:
 Del 14 de maig a l´1 de juny, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es presentaran a l´Oficina d’Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació
requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit dels ajuts de menjador escolar
per import de 96.000 euros, com a previsió en l' exercici 2018 a imputar en la partida 0803
2317 48001 referent a Assistència, adolescència, infància i família.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1200/2018, relatiu a la convocatòria de casal d’estiu 2018.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Les bonificacions van dirigides a infants i adolescents empadronats al municipi de Badia del
Vallès, en situació de vulnerabilitat social, les famílies dels quals no compten amb ingressos
econòmics suficients per a cobrir la despesa del casal d’estiu.
Vist les bases d’actuació per al casal d’estiu que s’adjunten i formen part d’aquesta proposta.
Vist l’informe emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics.
S' ACORDA
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts de
casal d’estiu , d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que
s'adjunten i formen part d'aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licituds de casal d´estiu, establint el següent calendari:
 Del 14 de maig al 18 de maig, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es presentaran a l´Oficina d’Atenció al Ciutadà, així com tota la documentació
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Aprovació Bases convocatòria ajuts Casal d'Estiu (Expedient 1200/2018)
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Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament de Badia del
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa, al servei d'Infància i a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals,
que s' adjunten a l' expedient

requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit dels ajuts a casal d’estiu i
menjador del casal, per import màxim de 4.000 euros, com a previsió en l'exercici 2018 a
imputar en la partida “ 0803.2317.48001 -Assistència adolescència, infància i família ”.
Quart. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals,
que s'adjunten a l'expedient.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1199/2018, relatiu a la convocatòria d’ajuts escolars, per al curs 2018/2019.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Els ajuts escolars van dirigits a infants i adolescents empadronats al municipi de Badia del
Vallès, inscrits en qualsevol curs d’ensenyament infantil, primària i secundària obligatòria de
centres públics, la família dels quals presenten una situació de dificultat social i/o econòmica.

Número : 2018-0015 Data : 11/05/2018

Aprovació Bases convocatòria Ajuts escolars 2018-2019 (Expedient 1199/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament de Badia del
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa, al servei d’Infància i a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà.

Vist l’informe emès per la coordinadora dels Serveis Socials Bàsics.
S' ACORDA
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts
escolars, d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s’adjunten
i formen part d'aquest expedient.
Segon. Obrir termini de sol·licituds d'ajuts escolars, establint el següent calendari:
 Del 14 de maig a l´1 de juny, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es presentaran a l´Oficina d’Atenció al Ciutadà , així com tota la documentació
requerida.
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit dels ajuts escolars per import
màxim de 35.600 euros, com a previsió en l'exercici 2018 a imputar en la partida
“0803.2317.48100– Suport a la Infància – Premis, beques i p.e.”.
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Vist les bases d’actuació d’ajuts escolars que s’adjunten i forma part d’aquesta proposta.

Quart. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals,
que s' adjunten a l' expedient.
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Cinquè. Donar publicitat del present acord en el taulell d'anuncis de l' Ajuntament de Badia del
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa , al servei d'Infància i a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà.

