Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/17

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de maig / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:05 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/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 de
maig de 2019.
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/05/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 17/05/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació d'aplicació d'operacions pendents del 2018 al pressupost del 2019 que no
disposaven de crèdit al 2018 (Expedient 1679/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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
2n. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendent d’aplicar del pressupost del 2018 (OPAS
sense crèdit) en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/160 import 44.612,24 € (Factures SOREA)
Relació núm. O/2019/161 import 58.028,78 € (Factures Endesa i SOREA)
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/162 import 44.612,24 € (Factures SOREA)
Relació núm. O/2019/163 import 686,84 € € (Factures SOREA)
Relació núm. O/2019/164 import 0,00 € (Pagaments en formalització)

Ajuntament de Badia del Vallès
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Ates que en sessió del Ple del 11 d’abril del 2019 expedient 347/2019 es va aprovar el
Reconeixement Extrajudicial de crèdits de les relacions:
Relació núm. E/2018/5 import 58.028,78 €
Relació núm. E/2018/12 import 44.612,24 €
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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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s'assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1679/2019, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicació del 2018
al pressupost del 2019 que no disposaven de crèdit al 2018.

Procediment Genèric. Quota de participació del local comercial núm. 49 ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 32.(Expedient 1622/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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 52/2018, de 23 de gener.

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

II. Relació de Fets
1. Ana M. Marco Ferrer administradora de la comunitat de propietaris de l’av. Burgos, núm. 32
on s’ubica el local comercial núm. 49, sol·licita mitjançant registre a l’Ajuntament de Badia del
Vallès núm. 3437/2019, el pagament de les quotes de la comunitat des del mes de maig de
2016 al mes d’abril de 2019 ambdós inclosos i segons a la quota de participació del local
aprovada a la Junta de la comunitat de propietaris.
2. Havent comprovat l’expedient del local, apareix que té inquilí des de el 2 de gener de 2014,
el qual està incomplint l’article 8, apartat B) del contracte d’arrendament que té signat amb
aquest Ajuntament des de l’inici.
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 la senyora Ana M. Marco Ferrer com a administradora de la
comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 32, i per import de 876’00€) (vuit-cents
setanta-sis euros) i corresponents al període des del mes de mai de 2016 al mes d’abril de
2019, ambdós inclosos de les quotes ordinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1622/2019, relatiu a la quota de participació del local comercial núm. 49
ubicat a l’avinguda Burgos, núm. 32.

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a la
despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent per import de
vuit-cents setanta-sis euros (876,00€) i corresponents al període des de juny de 2016 al mes
d’abril de 2019 ambdós inclosos de les quotes de la comunitat de propietaris del local ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 32.
Segon.- Requerir al senyor Qaisar Touqir Ahmed, actual inquilí del local núm. 49 ubicat a
l’avinguda Burgos, núm. 32, la quantitat abonada a la Comunitat de Propietaris per les quotes
impagades per l’arrendatari per import total de 876,00€ (vuit-cents setanta-sis euros)
corresponents al període des de juny de 2016 al mes d’abril de 2019 ambdós inclosos
efectuant l’abonament de l’import al compte de l’Ajuntament de Badia del Vallès ES35 0081
0078 2900 0341 0044.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de vuit-cens setanta-sis euros (876,00€)
a la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 32 en concepte de quotes ordinàries
corresponent al període des de juny de 2016 al mes d’abril de 2019 ambdós inclosos.
Quart.- Notificar el present acord a la comunitat de propietaris de l’avinguda Burgos, núm. 32,

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

Codi Validació: 3XQS39JPJSRFJMGDKZE73ETAJ | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Per tot això, s’acorda:

al senyor Qaisar Touqir Ahmed, al servei d'economia i a la tresoreria municipal respecte
anotació comptable per quotes impagades de la comunitat de propietaris per part de l’inquilí
s’escau.

Aprovació atorgament subvenció nominativa a favor de la Llar del Jubilat i el
Pensionista (Expedient 1108/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1108/2019, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb l
´Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès, en forma de conveni.
II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0803.2319.48901 amb un import de 3.000 euros per l’atorgament d’una subvenció nominativa
a favor de l’Associació Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la
concessió directa 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.
Vist l'informe tècnic del servei de Gent Gran, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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.

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- 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.
- 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.
- Base 41 de les Bases d´execució del Pressupost General de la Corporació corresponent a
2019.
- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
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- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.

resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
Per tot això, s’acorda:
PRIMER. Atorgar una subvenció nominativa a favor de la Llar del Jubilat i el Pensionista de
Badia del Vallès per import de 3.000 euros amb càrrec a l’aplicació 0803.2319.48901 del
pressupost vigent, i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es detallen les
obligacions i compromisos del beneficiari per aplicar la subvenció i justificar-la.

Aprovació ordenació pagament 80% subvenció nominativa FEC (Expedient 1007/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1007/2019, relatiu a la subvencions directes o nominatives, per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa a la FEC per a la dinamització d’entitats.
II. Relació de Fets
En data 5 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a la Federació d’Entitats Culturals de Badia
del Vallès per import de 6.000 euros, en forma de conveni, per a la dinamització de les entitats.

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

TERCER. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de
la subvenció en els terminis, i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant la
l’Alcaldia aquesta formalització.

«El 80% quan s’hagi presentat un certificat de la secretaria de l’entitat on s’acrediti el
compromís d’impulsar les acciones convingudes, i l’altre 20% un cop acabat l’any, quan
l’entitat hagi presentat la justificació».
En data 11 d’abril de 2019, la Federació d’Entitats Culturals, va presentar el certificat de la
secretaria de l’entitat acreditant el compromís d’impulsar les accions convingudes, necessari
per al cobrament del 80% de l’import del conveni.
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.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- 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.
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L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:

- 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.

Segon. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de 6.000 euros (4.800 euros) a
càrrec de la partida 0701.3341.48110 del pressupost vigent, a la Federació d’Entitats Culturals
de Badia del Vallès, tal i com està estipulat al punt 3 del conveni.
Tercer. Notificar l'acord als interessats.

Aprovació atorgament subvencions per concurrència competitiva a les entitats 2018 i
pagament del 50% a les que hagin presentat justificació (Expedient 10/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 10/2019, relatiu a l’atorgament de les subvencions per concurrència
competitiva a les entitats 2018
II. Relació de Fets
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió 19 d’octubre de 2018 va aprovar les bases
d’atorgament de subvencions pel 2018 les quals recullen també els criteris de valoració.
Vist que en data 30 de gener de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament de les
subvencions a les diferents entitats que ho van sol·licitar.
Vist l’informe tècnic del servei de Promoció Cultural i el servei de Comerç sobre les justificacions
de les subvencions que han presentat les entitats.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i la
ordenança municipal de subvencions i la resta de legislació complementària d'aplicació.
2n. D'acord amb les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions destinades
a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Aprovar el document comptable en fase ADO per import de 6.000 euros, en concepte
de subvenció nominativa i amb càrrec a la partida 0701.3341.48110 a favor de la Federació
d’Entitats Culturals (FEC) per a la dinamització de les entitats.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.

3r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d'Alcaldia número
2018/0052 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les justificacions presentades per les entitats en relació a les subvencions
concedides al 2018.

ENTITAS

PROJECTE

Ass. Virgen del Rocío Romeria del Roció
Agrupació Musical
Educació
musical
entorn els desfavorits
Club de Fotografía
Castilla La Mancha
Enriquecer
culturalmente a los
simpatizantes
Fundació
Cívica Tú també pots
Orenta
Fundació
Cívica Badia Comunicació
Oreneta
Fundació
Cívica Enganxa’t a la Cultura
Oreneta
Federació d’Entitats Dinamització
Culturals
Associacions
Culturals
Ampa La Mainada
L’Ampa suma 2018 i
Projecte de Patis
Ampa IES Badia
Mejoremos
la
convivencia
Ampa La Sardana
Promoció
de
les
festes tradicionals i
sostenibles
Associació TDHA
Hacer
visible
lo
invisible
Aspadime
Fomentar la integració
social de les persones
amb
diversitat
funcional
Associació
Art Mercat del Trasto
Vintage
Associació de Vídues Taller
de

IMPORT TOTAL
604,84€
756,05€

50% IMPORT
RESTANT
302,42€
378,02€

831,65€
604,84€

415,83€
302,42€

604,84€

302,42€

604,84€

302,42€

604,84€

302,42€

806,45€

403,23€

856,85€

428,43€

705,65€

352,82€

655,24€

327,62€

806,45€

403,23€

781,25€

390,63€

800,00€

400,00€

907,26€

453,63€
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Segons el següent quadre:
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«El primer 50% un cop valorada la subvenció, en virtut de allò establert a les Bases d’Execució
del pressupost general de l’exercici econòmic 2018, i el 50% restant un cop es presenti la
justificació»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 50% restant de l’import atorgat a
aquelles entitats i associacions, que fins al moment han presentat correctament la justificació, tal
i com estableixen les bases de subvencions en el seu punt 23:

Musicoteràpia
La Cofradia
Viernes Santo
AIGMB
Creació Cultural
Associació Tumenge Empoderant les dones
Calí
i la joventut gitana
Associació
de Comprat a Badia del
Comerciants
Vallès
Fundació
Tallers Activitats esportives
Catalunya
de natació adaptada

604,84€
982,86€
756,05€

302,42€
491,43€
378,02€

550,00€

275,00€

957,66€

478,83€

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2910/2018, relatiu a la concessió de subvenció nominativa en forma de
Conveni Pati Llar d’Infants La Mainada 2018-2019 de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia
del Vallès i l'escola bressol La Mainada.
II. Relació de Fets
La finalitat d’aquest conveni és la cooperació econòmica 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» amb famílies amb infants de 0 a 6 anys i que té per objecte l'educació i la
formació de tota 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.
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0903.2318.48901 amb un import de 700 € euros per a l'atorgament de la concessió de
subvenció nominativa a favor de la Llar d’Infants La Mainada per a la realització del projecte
«El Pati de la Mainada»
Vist l'informe de la Responsable de l’Oficina Tècnica de Infància i Famílies, Adolescència i
Joventut, Educació, Salut i Hàbits Saludables, on es recull la finalitat de la subvenció per a la
realització del projecte del «Pati de la Mainada» a la Llar d’Infants La Mainada. El projecte està
inclòs a l’expedient 2910/2018.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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.
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Favorable
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Aprovació subvenció nominativa conveni Pati de la Mainada (Expedient 2910/2018)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar l'acord als diferents serveis de l’Ajuntament afectats i a totes les entitats i
associacions interessades, que han presentat la justificació.

- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

- Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener, que aprova el nou Text consolidat de les
resolucions d’alcaldia relatives a la delegació d’atribucions a favor del a Junta de Govern local i
al regidors.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Atorgar una subvenció a favor de la Llar d’Infants La Mainada per import de 700€ amb
càrrec a la partida 0903.2318.48901 i formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es
detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
Segon. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del conveni, delegant a
l’Alcaldia aquesta formalització.
Tercer. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de la
subvenció en el termini, i d’acord amb les condicions establertes en el Conveni .

Contractacions Patrimonials. Baixa de la cambra comuna de carn núm. 4 del Mercat.
(Expedient 1703/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1703/2019, relatiu a la baixa de la cambra comuna de carn núm. 4 del
Mercat municipal i de 4’05m3.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3835/2019, el senyor Williams Rodríguez Vega com a concessionari de les parades del Mercat
municipal núm. 101-106 destinades a l’activitat de Llegums Cuites, ha sol·licitat la baixa de la
cambra de carn núm. 4 de 4’05m3 de superfície i amb efectes del 30 d’abril de 2019.
2. En data 25 d’abril de 20196 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data 26
d’abril de 2019 s’emet informe per part del departament d’intervenció.

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

- 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.
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- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- 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.

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 52/2018 de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1423/2018, relatiu Conveni ÍTACA 2018 per emmarcar l’actuació entre la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès en la participació del
projecte “Campus Ítaca” de la UAB, de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori
II. Relació de Fets
En data de 12 de setembre de 2018 es va signar el conveni que recollia la participació en el
projecte Campus Ítaca, organitzat la FAS, de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis
corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.
La clàusula tercera d’aquest conveni estableix que l’Ajuntament de Badia del Vallès farà una
aportació de 1.550,00 euros per a la participació d’aquests deu alumnes al Campus Ítaca, que
va tenir lloc a la UAB el mes de juliol 2018.
La clàusula quarta fixa que la quantitat objecte de subvenció serà abonada de la forma
següent:
- el 50% un cop signat el conveni i s’acrediti que les activitats corresponents als programes
convenials s’estan desenvolupant segons el que s’havia previst.
- el 50% restant, en el moment que l’entitat presenti la certificació acreditativa d’haver realitzat
la programació objecte d’aquest conveni, per l’import previst i dins el termini establer, i s’hagi
rebut de l’entitat un dossier de les actuacions i resultats obtinguts durant aquest període de
conveni.
La XVª edició del Campus Ítaca va tenir lloc entre el 25 de juny i el 13 de juliol, amb la
participació de 10 alumnes procedents dels dos instituts de secundària del municipi.
En data de 18 de desembre de 2018 la Fundació Autònoma de Solidària fa arribar a aquest
ajuntament les factures justificatives del conveni així com la memòria de la XVª Edició del
Programa Campus Ítaca, documentació que s’adjunta a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
1r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 1096/2018 de 30 de novembre, en la Junta de Govern

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

Aprovació justificació aportada per Fundació Autònoma Solidària corresponent al
conveni Campus Ítaca 2018 (Expedient 1423/2018)
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Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte a la baixa de la taxa en el padró de
les cambres comunes del Mercat i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Donar de baixa la cambra de carn núm. 4, amb una superfície 4’05m3 i que consta a
nom del senyor Williams Rodríguez Vega com a concessionari de les parades del mercat núm.
101-106 en el padró de les càmeres comunes amb efectes del 30 d’abril de 2019.

Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació aportada per Fundació Autònoma Solidària (FAS) corresponent al
conveni Ítaca 2018.
Segon. . Aprovar el document annex de despesa per import de 1.550 euros, en concepte de
conveni Campus Ítaca 2018 i amb càrrec a la partida 1003.3201.48110 del pressupost vigent

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1846/2019, relatiu a l’aplicació d’operacions pendents d’aplicació del 2018
al pressupost del 2019 que no disposaven de crèdit al 2018.
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.
L'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement
d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al qual corresponien, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits, pel
qual s'assignen de forma puntual i específica les obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
Ates que en sessió del Ple del 11 d’abril del 2019 expedient 347/2019 es va aprovar el
Reconeixement Extrajudicial de crèdits de les relacions:
Relació E/2018/8 import 79.246,86 €
Relació E/2018/13 import 351,98 €
Relació E/2018/16 import 2.532,43 €
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.
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
2n. Resolució d’Alcaldia 2018-0052 de 23 de gener de 2018.
Per tot això, s'acorda:

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

Aprovació aplicació d'operacions pendents d'aplicació del pressupost del 2018 al
pressupost del 2019 (Expedient 1846/2019)
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Quart. Notificar l'acord a Fundació Autònoma Solidària.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Ordenar a Tresoreria el pagament del Conveni Fas Campus Ítaca de l’any 2018:
- Fundació Autònoma Solidària per import de 1.550,00 euros de la partida 1003.3201.48110

Primer. Aprovar l’aplicació de les operacions pendent d’aplicar del pressupost del 2018 (OPAS
sense crèdit) en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO de les
següents relacions:
Relació O/2019/164 import 79.246,86 € (OPA E/2018/8)
Relació O/2019/166 import 351,98 € (OPA E/2018/13)
Relació O/2019/167 import 2.532,43 € (OPA E/2018/16)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1706/2019, relatiu a la baixa d’1’08 m3 en la utilització a la cambra de
congelats del Mercat municipal per part del senyor Williams Rodríguez Vega.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
3835/2019, el senyor Williams Rodríguez Vega com concessionari de les parades del Mercat
municipal núm. 101-106 destinades a l’activitat de Llegums Cuites, ha sol·licitat la baixa en l’
utilització de la cambra de congelats del mercat municipal i amb una superfície de 1’08m3 amb
efectes del 30 d’abril de 2019.
2. En data 25 d’abril de 2019 s’emet informe per part del responsable del Mercat i en data 26
d’abril de 2019 informe per part del departament d’intervenció.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Decret d’Alcaldia
número 052/2018, de 23 de gener.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Donar de baixa la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en el
padró de les càmeres comunes de congelats al senyor Williams Rodríguez Vega amb efectes
del 30 d’abril de 2019.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al responsable del Mercat
Municipal, al departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte a la baixa de la taxa del
mercat en el padró i a l'Organisme de Recaptació Municipal.

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

TEMES D'URGÈNCIA: Modificació plec de clàusules administratives per l'adjudicació de
la concessió de domini públic de tres espais municipals (Exp. 3866/2019)

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

Favorable
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Contractacions Patrimonials.Baixa d’1’08 m3 en la utilització a la cambra de congelats
del Mercat. (Expedient 1706/2019).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2019/167 import 0,00 € (OPA E/2018/8)
Relació núm. P/2019/168 import 0,00 € (OPA 2018/8 càrrec en compte)
Relació núm. P/2019/170 import 351,98 € (OPA E/2018/13 càrrec en compte)
Relació núm. P/2019/171 import 2.532,43 € (OPA E/2018/16)

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. Atès que s’han detectat mancances i errors al plec regulador del contracte de concessió de
l’ús privatiu de bens demanials municipals i que cal incorporar el plec de prescripcions
tècniques particulars per a cadascun dels béns i espais d’explotació i millorar altres aspectes
del plec per garantir el correcte desenvolupament de les activitats que realitzaran en aquests
espais de propietat municipal.
III. Fonaments de dret
1r. La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— L’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix que aquests podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
2n. De conformitat amb l’establer en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
Per tot això, s'acorda:
Primer. Modificar el plec de clàusules administratives pel que fa a diferents aspectes formals,
que no afecten al contingut substancial del mateix, i aprovar el plec de prescripcions tècniques
particulars que s’incorpora a l’expedient d’aquesta contractació.
Segon. Aprovar el text refós del plec de clàusules administratives particulars incorporant totes
les modificacions.
Tercer. Publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, amb una antelació mínima de 20 dies naturals a l'assenyalat com a últim per a la
recepció de les proposicions. Simultàniament els interessats podran presentar les seves
proposicions en la forma i termini previstos al Plec de condicions.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació ajuts d'urgència social maig 2019 (transport)
(Expedient 1609/2019)

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

2. Atès que la Junta de Govern Local en data 12 d’abril de 2019, va aprovar modificar el punt 2
de la clàusula vuitena d’activitats permeses, no permeses i especifiques.
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II. Relació de Fets
1. A la vista què la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en data 22 de març de 2019, va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment de
contractació per a la concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per concurs de tres
espais municipals: local comercial números 147-148, Bar-cafeteria ubicat al Casal d’Avis i
Bar-cafeteria ubicat a l’edifici de El Molí de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3866/2018, relatiu al Procediment de contractació patrimonial per a la
concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per concurs dels espais
municipals: local comercial números 147 i 148, Bar-cafeteria ubicat al casal d’Avis i
Bar-cafeteria ubicat a l’edifici El Molí de Badia del Vallès.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social proposats pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics,
la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb càrrec a la partida
0803.2311.48004 del pressupost vigent corresponents al transport del mes de maig.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
104,00€ corresponents a les ajudes a transferir al mes de maig segons es detalla a la relació
adjunta.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 104,00€.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2019-0016 Data : 17/05/2019

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
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 052/2018, de 23 de gener de 2018

Codi Validació: 3XQS39JPJSRFJMGDKZE73ETAJ | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 14

II. Relació de Fets
Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques dels ciutadans. Entre les seves competències, hi ha la de gestionar
prestacions d’urgència social per garantir la cobertura d eles necessitats bàsiqu4es de les
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
El Contracte Programa 2016-2019 signat entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’ajuntament de Badia del Vallès, a la fitxa núm. 1 punt 8 contempla com a objectiu atendre les
situacions individuals i/o familiars d’urgència social per cobrir necessitats bàsiques.
Tenint nen compte els informes tècnics de proposta d’ajuts d’urgència social emesos per les
professionals dels Serveis Socials Bàsics i que s’adjunten a aquest expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1609/2019, relatiu als ajuts d’urgència social corresponents al mes de Maig.

