Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/22

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

17 de juliol de 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:20 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretària

Carme 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

47173117W

Josep Martínez Valencia

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

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 24/07/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 24/07/2019
HASH: bcf7761b7c3fc0622f7f58875ab83e4a

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local el dia 10 de
juliol de 2019

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient 2969/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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
1r 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. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776 de
data 28 de juny de 2019.

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/2019/41 import 1.994,12 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les

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

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

II. Relació de Fets
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Expedient número 2969/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient

següents relacions:
Relació núm. O/2019/255 import 207.126,75 € (Factures conformades al Gestiona)
Relació núm. O/2019/257 import 13.366,99 €
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2019/271 import líquid 206.433,75 € (Factures conformades al Gestiona).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2956/2019, relatiu a l’autorització administrativa de la parada de venda núm.
168 del mercat ambulant de Badia del Vallès.
II. Relació de fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de
Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atès que l’ORGT ens comunica, en data 8 de juliol de 2019, que la Sra. Soledad G.
Amador, li ha comunicat que hi ha una errada en el nombre de metres de la seva
parada de venda al mercat ambulant, els anys 2017 i 2018 on consten 8 metres quan
en te 6 metres.
3. Comprovat l’expedient de l’autorització administrativa corresponent a la parada de
venda núm. 168 del mercat ambulant així com el padró de 2017, 2018 i 2019, i també
el plànol d’ubicació del recinte.
III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 104.2 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques estableix que aquells podran verificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.
S’ACORDA
Primer. Rectificar l’error material detectat en els padrons dels anys 2017 i 2018 respecte el
nombre de metres lineals de la parada de venda núm. 168 que correspon a 6 metres.
Segon: Aprovar la devolució d’ingrés de les quantitats liquidades segons es detalla a
continuació:
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Favorable
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Rectificació error material en el número de metres lineals de la parada 168 del Mercat
Ambulant Expedient 2956/2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2019/272 import líquid 13.056,79 €

Núm.
Liquidat
Devolució
Liquidat
Devolució
Metres Nom Titular
Parada
OOFF 2017
2017
OOFF 2018
2018
Soledad G.
168
6
832€
208€
832€
208€
Amador

Total
Devolució
416€

Tercer. Donar trasllat a la Tresoreria municipal de l’esmena d’error material perquè procedeixi a
la devolució de les quantitats liquidades improcedents segons es detalla al punt segons
d’aquest acord.
Quart. Notificar aquest acord a la interessada i a l’ORGT.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2873/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents al mes de Juliol (2).
II. Relació de fets
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm 2019-0776, de
data 28/06/2019.
III. Fonaments de dret
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació ajuts d'urgència social JULIOL (2) (Expedient 2873/2019)

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social del mes de Juliol proposats pels tècnics dels Serveis
Socials Bàsics, la relació dels quals i informes tècnics s’adjunten a aquest expedient amb
càrrec a la partida 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Segon. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total de
30,00€ corresponents a les ajudes d’urgència social corresponent al mes de Juliol (2) segons
es detalla a la relació adjunta de l’informe tècnic.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament per import de 30,00€.

Aprovació ajuts d'urgència social TARGETA MONEDER JULIOL (2) (Expedient 2438/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2438/2019 relatiu ajuts d’urgència social corresponents a les targetes
moneder mes de Juliol.
II. Relació de fets
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi

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

Codi Validació: AG6PLFCZZFLS6GGGTKFAGWZHD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 13

Per tot això, s’acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2845/2019, relatiu a la sol·licitud del canvi d’ubicació de la parada núm. 66
de les parades de vendes no sedentària al mercat ambulant de Badia del Vallès de data 27 de
juny de 2019.
II. Relació de fets
1. Per la Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019 es va aprovar el padró de
les autoritzacions administratives de les parades del mercat de venda no sedentària de
Badia del Vallès de l’any 2019.
2. Atesa la instància presentada per la titular de la autorització administrativa de la
parada 66 del mercat ambulant Sr. Carmen Fernández Santiago, mitjançant instancia
número 2019-E-RC-5977.
3. Atès que en data 3 de juliol de 2019 s’emet informe de l’encarregat del mercat
ambulant on comunica que, no hi ha cap inconvenient per autoritzar aquest canvi
d’ubicació.
4. Atès l’informe tècnic emes pel servei de Promoció Econòmica i Comerç d’aquest
Ajuntament de data 3 de juliol de 2019.
III. Fonaments de dret
Primer. D’acord amb l’article 11 del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia
del Vallès, el qual els titulars de l’autorització podran presentar sol·licituds de canvis en els
articles de venda, canvi d’ubicació i ampliació.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019-0776, de
data 28 de juny de 2019.
S’ACORDA

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Autoritzacions de Venda Ambulant. Canvi Ubicació parada núm. 66 Expedient 2845/2019.
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Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 120,00€ (cent vint euros), corresponent a les recàrregues de les targetes moneder del mes
de Juliol (2) de 2019, la relació de les quals es detalla en l'informe tècnic inclòs en aquest
expedient.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de les targetes moneder per import de 120,00€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2019, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm 2019-0776 , de
data 28/05/2019
III. Fonaments de dret
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social

Primer. Aprovar el canvi d’ubicació de la parada 66 de 8 metres a la parada 54 de 8 metres.
Segon: Modificar aquest canvi al padró del mercat corresponent a l’any 2019 i, a la fitxa
identificativa la qual es lliurarà a la titular previ pagament de la taxa per l’expedició de la
modificació d’aquesta d’acord segons l’OOFF núm. 18, article 5, tarifa 2.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2639/2019, relatiu a l’adjudicació i formalització de la concessió administrativa de
les parades del mercat municipal núm. 47-48-49.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 13 de març
de 2019, es va incoar expedient d'adjudicació directa de les concessions administratives d’ús
privatiu de bé de domini públic de les parades i magatzems del Mercat Municipal de Badia del
Vallès que han quedat desertes.
2. Aquest expedient està relacionat amb l’expedient 550/2019 que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran el procediment, la
convocatòria de la licitació i la publicació al perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i que va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2019.
3. Vist la recuperació de concessions administratives per part de l’Ajuntament i que s’han incorporat
a aquest procediment segons acord de Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2019,
expedient núm. 2261/2019 d’entre altres figuren les parades núm. 47-48-49.
4. En data 28 de maig de 2019, es va presentar la proposició per part de la senyora Raquel Càceres
Fernández per a l'adjudicació directa de les concessions administratives de parades i magatzems
del Mercat Municipal. Aquesta proposició ha estat informada favorablement pel servei gestor en
data 14 de juny de 2019 i l'interessat ha complimentat les obligacions d'ingressos i documentals
requerits previstos, d'acord amb la clàusula desena del Plec de Condicions.
III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/20/UE i 2014.
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 0776/2019, de 28 de
juny.
S’ACORDA
Primer. Adjudicar a la senyora Raquel Càceres Fernández les concessions administratives d’ús
privatiu de bé de domini públic de les parades del Mercat Municipal núm. 47-48-49, amb una
superfície de 15,75m2, propietat de l’Ajuntament, que a continuació es descriu, amb les condicions

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

Favorable
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Contractacions Patrimonials.Adjudicació i formalització de la concessió administrativa de les
parades del mercat municipal núm. 47-48-49.( Expedient 2639/2019).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar aquest acord a la interessada, a la Tresoreria municipal, a la Junta de
Marxants del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
i a l’encarregat del mercat ambulant.

establertes al Plec de Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix
aquest procediment.
Parades
Adreça

Activitat

Superfície

Taxa

Mercat Municipal

Venda de Carn de Cavall

15,75m2

Ordenança Fiscal
núm. 9

núm.
47-48-49

Quart. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Cinquè. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró del mercat a la nova
concessionària amb efectes 1 d’agost de 2019.
Sisè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al departament
de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat, a l’àrea de Territori i
a l'Organisme de Recaptació Municipal i donar trasllat al departament de premsa per a la publicació
d’aquest acord en el perfil de contractant.

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

Tercer. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins
del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als
concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la
concessió sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 431231900 els ingressos derivats d’aquesta
concessió administrativa, donar compte als serveis d’economia municipal.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2629/2019, relatiu a l’adjudicació i formalització de la concessió administrativa de
les parades del mercat municipal núm. 42-43-44.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió de la regidoria delegada de promoció econòmica i comerç de data 13 de març
de 2019, es va incoar expedient d'adjudicació directa de les concessions administratives d’ús
privatiu de bé de domini públic de les parades i magatzems del Mercat Municipal de Badia del
Vallès que han quedat desertes.
2. Aquest expedient està relacionat amb l’expedient 550/2019 que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regiran el procediment, la
convocatòria de la licitació i la publicació al perfil de contractant i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i que va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2019.
3. En data 28 de maig de 2019, es va presentar la proposició per part de la senyora Raquel Càceres

Ajuntament de Badia del Vallès
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Contractacions Patrimonials.Adjudicació i formalització de la concessió administrativa de les
parades del mercat municipal núm. 42-43-44.( Expedient 2629/2019).

Fernández per a l'adjudicació directa de les concessions administratives de parades i magatzems
del Mercat Municipal. Aquesta proposició ha estat informada favorablement pel servei gestor en
data 14 de juny de 2019 i l'interessat ha complimentat les obligacions d'ingressos i documentals
requerits previstos, d'acord amb la clàusula desena del Plec de Condicions.

Parades
Adreça

Activitat

Superfície

Taxa

Mercat
Municipal

Xarcuteria-Cansaladeria-Precuinats

15,75m2

Ordenança
Fiscal núm. 9

núm.
42-43-44

Segon. Imputar a l’aplicació del pressupost d’ingressos 431231900 els ingressos derivats d’aquesta
concessió administrativa, donar compte als serveis d’economia municipal.
Tercer. La nova concessionària, estarà obligada a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins
del termini màxim de dos mesos per activitats innòcues. Si per circumstàncies imputables als
concessionaris, aquest no obtinguessin la llicència meritada, l'Ajuntament podrà resoldre la
concessió sense que procedeixi reclamació o indemnització de cap mena.
Quart. Facultar a l'alcaldessa perquè formalitzar el corresponent contracte de concessió
administrativa, una vegada finalitzat tots els requisits necessaris, el qual desplegarà efectes amb les
seves respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi.
Cinquè. Donar trasllat a la Tresoreria Municipal perquè doni d’alta en el padró del mercat a la nova
concessionària amb efectes 1 d’agost de 2019.
Sisè. Notificar el present acord als interessats, al responsable del Mercat Municipal, al departament
de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat, a l’àrea de Territori i
a l'Organisme de Recaptació Municipal i donar trasllat al departament de premsa per a la publicació
d’aquest acord en el perfil de contractant.

Despeses i comissions dels comptes bancaris per impagats pel mes de juny (Expedient
394/2019)
Favorable

Tipus de votació:

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

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

Primer. Adjudicar a la senyora Raquel Càceres Fernández les concessions administratives d’ús
privatiu de bé de domini públic de les parades del Mercat Municipal núm. 42-43-44, amb una
superfície de 15,75m2, propietat de l’Ajuntament, que a continuació es descriu, amb les condicions
establertes al Plec de Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix
aquest procediment.
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contracte del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/20/UE i 2014.
2n. Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 0776/2019, de 28 de
juny.

Unanimitat/Assentiment
I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 394/2019, relatiu a Operacions Bancàries i a les despeses i comissions per
impagats dels comptes bancaris.

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de les
operacions adjuntades a la proposta amb un import de 14,86€, en concepte de despeses
bancàries per impagats i devolucions de rebuts del mes de juny del 2019.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de les
operacions adjuntades en fase P a la proposta amb un import de 14,86€.

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. 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.
4. 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.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent Per tot això, en l’exercici de les competències
que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant el decret núm 2019-0776, de data 28 de juny del 2019 i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de juliol del 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les devolucions
d’ingressos i de les despeses bancàries relacionades amb el padró fiscal d’esports, el de
lloguers, el de fraccionaments i pàrquings del mes de juny.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 122/2019, relatiu a Operacions Bancàries i a les despeses i
comissions dels comptes bancaris
II. Relació de Fets
1. S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional les comissions
bancàries relacionades amb el padró fiscal d’esports, el de lloguers, el de
fraccionaments i pàrquings del mes de juny del 2019.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. 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.
4. 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.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent
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Despeses i comissions dels comptes bancaris pel mes de juny (Expedient 122/2019)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament del 80% de la subvenció nominativa a l’Associació de Vidus i Vídues
de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 22 de març de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió de una subvenció nominativa a l’Associació de Vidus i Vídues de Badia
del Vallès per import de 2.000 euros en forma de conveni.
L’esmentat conveni aprovat preveu en la clau 2.B, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
El pagament de la quantitat objecte de subvenció serà abonat, previ informe tècnic del servei
gestor i l’aprovació de la fase d’obligació i pagament de la despesa, de la forma que s’estableix
a les bases d’execució del pressupost (base 41):
- Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a un
80% de l’import total concedit, un cop signat el conveni, i d’un 20% i que s’hagi acreditat que
les activitats corresponents als programes conveniats s’estan desenvolupant segons el que
s’havia previst.
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.
- 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
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Aprovació pagament 80% subvenció nominativa Associació Vídus i Vídues Expedient
689/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret núm
2019-0776, de data 28 de juny del 2019 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 12 de juliol del 2019.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO
de les operacions adjuntades a la proposta amb un import de 439,18€, en concepte de
despeses bancàries per retorn de rebuts del mes de juny del 2019.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de
les operacions adjuntades en fase P a la proposta amb un import de 439,18€.

Base de dades Nacional de Subvencions.
- Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019/0776 de
28 de juny.
S'ACORDA:

Aprovació pagament 80% subvenció nominativa Associació de voluntaris i voluntàries
(Expedient 688/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament del 80% de la subvenció nominativa a l’Associació de Voluntaris i
Voluntàries de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 22 de març de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió de una subvenció nominativa a l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de
Badia del Vallès per import de 5.100 euros en forma de conveni.
L’esmentat conveni aprovat preveu en la clau 2.C, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
- Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a un
80% de l’import total concedit, un cop signat el conveni, i d’un 20% quan s’hagi acreditat que
les activitats corresponents als programes conveniats s’han desenvolupat segons el que
s’havia previst.
- Es procedirà al reconeixement i posterior pagament de l’import 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 establert, i s’hagi rebut de l’entitat un dossier de les
actuacions i resultats obtinguts durant aquest període de 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.
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Tercer. Notificar l’acord als interessats.
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Segon. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’ import de 2.000 euros (1.600 euros) a
càrrec de la partida 0803 2319 48903 del pressupost a l’ Associació Associació Vidus i Vídues
de Badia del Vallès, tal i com està estipulat en el conveni (punt 2.b).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el document annex de despesa (ADO) per import de 2.000 euros, en concepte
de subvenció directa o nominativa per a les activitats desenvolupades per l’Associació de
Vidus i Vídues amb càrrec a la partida 0803 2319 48903 del pressupost vigent.

- 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.
- Per tot això, en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2019/0776 de
28 de juny.

Segon. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de 5.100 euros (4.080 euros) a
càrrec de la partida 0803 2319 48902 del pressupost vigent a l’ Associació de Voluntaris i
Voluntàries de Badia del Vallès, tal i com està estipulat en el conveni (punt 2 .C).
Tercer. Notificar l’acord als interessats.

TEMES D'URGÈNCIA: Prestacions Econòmiques de Serveis Socials - Serveis funeraris
(Expedient 3043/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0021 Data: 24/07/2019

Primer. Aprovar el document annex de despesa (ADO) per import de 5.100 euros, en concepte
de subvenció directa o nominativa per a les activitats desenvolupades per l’Associació de
Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès amb càrrec a la partida 0803 2319 48902 del
pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA

Expedient número 3043/2019 relatiu ajuts d’urgència social.

II. Relació de fets

Els Serveis Socials Bàsics municipals tenen entre les seves competències la gestió i prestació
d’ajudes d’urgència social adreçades a persones en situació de precarietat econòmica.

Els municipis també tenen competències en matèria d’enterraments per a persones sense
recursos econòmics que no compten amb assegurances per cobrir les despeses de serveis
funeraris.
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, relatiu al Sr. Ricardo Arpal Vendrell, el
qual ha estat èxitus en data 14 de juliol de 2019, emès per la responsable de l’Oficina Tècnica
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I. Identificació de l'expedient

de Serveis Socials, Gent Gran i Igualtat.

III. Fonaments de dret

S’acorda,
Primer. Aprovar l’ajut d’urgència social adreçat al Sr. Òscar Arpal Vendrell, DNI 33874419-L,
per import de 1.200,54 € (mil dos-cents euros i cinquanta-quatre cèntims), el qual ens autoritza
a fer l’endós a la Funerària Montserrat Truyols S.A., amb CIF A08755746, per cobrir part de la
despesa dels serveis funeraris del difunt Sr. Ricardo Arpal Vendrell.
Segon. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit de l’ajut d’urgència social per
import de 1.200,54 € (mil dos-cents euros i cinquanta-quatre cèntims) a imputar a la partida
0803 2311 48000 d’Ajuts d’urgència social.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.200,54 € (mil dos-cents euros i
cinquanta-quatre cèntims) a la Funerària Montserrat Truyols S.A.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Per tot això en l’exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-0776 de
data 28 de juny de 2019, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de
juliol de 2019,
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Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter
supletori, els serveis funeraris municipals, que estableix en el seu article 46 la prestació
subsidiària pels ajuntaments, que han garantir l’efectivitat de les prestacions gratuïtes o
bonificades que preveuen els articles anteriors utilitzant els mitjans que permet la normativa
vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que estableix com a funció dels serveis socials
bàsics i competència dels municipis gestionar prestacions d’urgència social.

