Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2019/26

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

25 / de setembre / 2019

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretària

Montserrat Serrano Oñate

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 pel 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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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/10/2019
HASH: 2c82e74a716ad59bb671756673abb5a4

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: 829113c229c39008cf67e44455f1b95c

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 18 de
setembre de 2019.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3715/2019)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3715/2019, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.
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
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.

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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/2019/45 import 1.225,78 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2019/319 import 1.838,65 €
Relació núm. O/2019/321 import 72.472,35 € € (Factures conformades al Gestiona)
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

Relació núm. P/2019/332 import líquid 1.838,65 €
Relació núm. P/2019/333 import líquid 72.463,53 € (Factures conformades al Gestiona)

Aprovació d'ajuts d'urgència social - pobresa energètica (remesa 4) (Expedient
3250/2019)

II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local va aprovar el 24 de febrer de 2015 l’Adhesió al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el
qual té la finalitat de donar una resposta efectiva i prevenir les situacions de tall de
subministraments energètics i d’aigua per motiu de manca de recursos econòmics.
Per aquest exercici 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès compta amb una subvenció
vinculada a l’Addenda 2018-2019 del Contracte Programa signat amb el Departament de
Treball Afers Socials i Famílies, per import de 15.730,1 € (quinze mil set-cents-trenta euros i un
cèntim) per destinar a ajuts d’urgència social per a situacions de pobresa energètica.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats adreçades a donar respostes
bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de vulnerabilitat social, les quals tenen
també l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal dels
mateixos i garantir la seva inclusió social.
Tenint en compte l’informe emès per la Responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials,
Gent Gran i Igualtat adjunt a aquest expedient.
III. Fonaments de dret
Atès que la llei 12/2007 de 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen la
competència de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
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.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del
pressupost vigent.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 662,56€ (sis-cents seixanta-dos euros i cinquanta-sis cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI per import de 2.320,41€ (dos mil tres-cents-vint euros i quaranta-un cèntims).
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa NATURGY
IBERIA per import de 1.164,03€ (mil cent seixanta-quatre euros i tres cèntims).
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3250/2018, relatiu al ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa
energètica 2019.

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
IBERDROLA CLIENTES per import de 357,06€ (tres-cents cinquanta-set euros i sis cèntims).
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
UNIPERSONAL per import de 670,37€ (sis-cents setanta euros i trenta-set cèntims).
Setè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per
import de 5.174,43€ (cinc mil cent setanta-quatre euros i quaranta tres cèntims).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 8 de març de 2019, va acordar obrir termini
de sol·licituds, entre d’altres, de les ajudes escolars corresponents al curs 2019-2020.
Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà han recollit un total de 688 sol·licituds en el període
establert, les quals han estat valorades per part dels professionals dels Serveis Socials Bàsics.

D’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores de la concessió de subvencions
destinades a ajudes escolars i un cop efectuada la valoració tècnica de la situació
socioeconòmica de cada nucli familiar, 618 sol·licituds quedarien aprovades i 70 denegades
per no complir els requisits o per superar el barem econòmic.

Atès l’informe de la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Igualtat.

III. Fonaments de dret

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació ajuts escolars 2019-2020 (Expedient 3073/2019)

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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’atorgament de 618 ajudes escolars que es relacionen en el llistat d’infants
adjunt a aquest expedient, els tutors dels quals autoritzen l’ajuntament a fer l’endós a cadascun
dels centres escolars on es troben matriculats.
Segon. Aprovar els imports dels ajuts escolars, que seran de 50€ (cinquanta euros) si es tracta
de nens escolaritzats en educació infantil i primària i 70€ (setanta euros) en el cas d’educació
secundària. Els tutors dels beneficiaris dels ajuts autoritzen l’ajuntament a fer l’endós a cada
centre d’ensenyament, els quals posteriorment hauran de retornar al servei de Benestar Social
un full signat per cada família segons han rebut l’ajut.
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació d’aplicació.

Tercer. Aprovar les propostes de despesa en fase ADO adjuntes, per un total de 34.050 €
(trenta-quatre mil cinquanta euros), a càrrec de la partida pressupostària 0803.2317.48100 i
que es distribueixen de la següent manera per centres escolars:

100,00 €
210,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
450,00 €
70,00 €
50,00 €
100,00 €
4.550,00 €
6.370,00 €
120,00 €
8.050,00 €
5.475,00 €
7.975,00 €
100,00 €
70,00 €
50,00 €
70,00 €
50,00 €
34.060,00 €

Quart. Notificar l'acord i ordenar a la Tresoreria el pagament a les escoles per l’import total de
34.060,00 € (trenta-quatre mil seixanta euros).

Esmena error Decret 2921/2019 relatiu al pagament de menjador escolar del mes de maig
i juny 2019 (Expedient 2921/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2921/2019, d’esmena d’error corresponent al decret número 2019-0998 de
data 22 d’agost de 2019, relatiu al pagament de menjador escolar corresponents al mes de
maig i Juny de 2019.

II. Relació de Fets
El Decret número 2019-0998, relatiu a l'aprovació de la despesa d'ajuts de menjador escolar
de maig i juny de 2019, va aprovar en el seu punt segon fer l’endós a l'AMPA La Jota, per una
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€
2
3
1
1
2
9
1
1
2
65
91
2
162
110
160
2
1
1
1
1
618
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Nº BEQUES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ESCOLES
BELLATERRA
BITACOLA
CAN LLOBET
CAN SERRA
EL BOSC
ELISA BADIA
MARE DE DEU DE LA SALUT
MARTA MATA
ESTEL
INS BADIA DEL VALLES
IES FEDERICA
JESUS SALVADOR
LA JOTA
LA SARDANA
LAS SEGUIDILLAS
MARE DEL DIVI PASTOR
INS PERE CALDERS
RAMAR 1
LA ROMANICA
SERRA
TOTAL

despesa de 11.919,30 € (onze mil nou-cents dinou euros i trenta cèntims) però, per un error
del total de la factura de maig que no incloïa a un alumne del centre, el seu resultat era
incorrecte, l'import correcte és de 12.019,40 € (dotze mil dinou euros i quaranta cèntims).
El mateix Decret, en el punt onzè, aprovava la relació de factures de Mª Carmen Serrano Rua,
administradora de l’escola Elisa Badia, per un import de 1.548,98€ (mil cinc-cents
quaranta-vuit euros i noranta-vuit cèntims), si bé aquest import és incorrecte i ha de constar
772,70€ ( set-cents setanta-dos euros i setanta cèntims).
Atès l’informe emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i
Igualtat i que s’adjunta a aquest expedient.

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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Esmenar el punt Segon del decret número 2019-0998 de data 22 d’agost de 2019,
relatiu al pagament de beques menjador corresponents al mes de maig i juny de 2019, en
l’apartat on indica:

“ Segon. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit en fase ADO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA «La Jota», per import de
11.919,30€ (onze mil nou-cents dinou i trenta cèntims).”

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Llei 39/2015,1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques
article 109.2, de rectificació d’errors en els actes de les administracions públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

“ Segon. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit en fase ADO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a l’AMPA «La Jota», per import de
12.019,40€ (dotze mil dinou euros i quaranta cèntims).”
Segon. Esmenar el punt onzè del decret número 2019-0998 de data 22 d’agost de 2019,
relatiu al pagament de beques de menjador escolar corresponents als mesos de maig i juny de
2019, en l’apartat on indica:
“Onzè. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit en fase ADO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament
de Badia del Vallès a fer l’endós a Mª Carmen Serrano Rua per import de 1548,98€ (mil
cinc-cents quaranta-vuit euros i noranta-vuit cèntims).”
Ha de quedar redactat de la següent manera:
“Onzè. Aprovar el document comptable d’autorització de crèdit en fase ADO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament
de Badia del Vallès a fer l’endós a Mª Carmen Serrano Rua per import de 772,70€
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Ha de quedar redactat de la següent manera:

(set-cents setanta-dos euros i setanta cèntims. )
Tercer. Esmenar el punt onzè del decret número 2019-0998 de data 22 d’agost de 2019,
relatiu al pagament de beques de menjador escolar corresponents als mesos de maig i juny de
2019, en l’apartat on indica:
“Onzè. Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts del menjador escolar
corresponents al mes de maig i juny per import total de 26.031,78€ ( vint-i-sis mil
trenta-un euros i setanta-vuit cèntims).”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3293/2019, relatiu al CONVENI COL·LABORACIÓ AMB LA FEDERACIÓ
D'ENTITATS CULTRUALS (FEC) per a l’organització i execució de les Jornades Associatives
2019.
II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0701.3341.48104
per un import total de 2.000 euros per a l'atorgament de la concessió de subvenció nominativa
a favor de la FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DE BADIA.
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 Cultura on es recull la finalitat de la col·laboració entre
l’Ajuntament i la FEC: organitzar i executar les Jornades Associatives.
Vista la proposta de conveni, en la qual es recullen 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.
- 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
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Concessió subvenció nominativa (Conveni FEC Jornades Associatives 2019) (Expedient
3293/2019)
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“Tretzè. Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts del menjador escolar
corresponents al mes de maig i juny per import total de 25.355,60€.( vint-i-cinc mil
tres-cents cinquanta-cinc euros i seixanta cèntims)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ha de quedar redactat de la següent manera:

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.

SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni.
TERCER. Comunicar als interessats que hauran de presentar la documentació justificativa de
la subvenció en els terminis establerts i dacord amb les condicions establertes en el Conveni .

Adhesió al Conveni de Col·laboració entre l'ARC, la FMC, l'ACM. l'AMB, l'ARSPCC i el
GRC per la recollida selectiva de paper i cartró pel període 2018-2021 (Expedient
3426/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 3426/2019 relatiu a l’aprovació i a la formalització de l’adhesió al Conveni de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la recollida selectiva del paper i cartró de Catalunya
(ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRC), per al període 2018-2021.
II. Relació de fets
1. El 25 d’abril de 2016, l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de
Recuperació de Catalunya van signar un conveni amb l’objecte de promoure la col·laboració
entre les administracions públiques i les empreses fabricants i recuperadores de paper i cartró
per fomentar la recollida selectiva, i establir un marc estable de comercialització d’aquest
material així com una xarxa de punts de descàrrega en tot el territori de Catalunya, coadjuvant
a l’assoliment dels objectius de valorització material del paper i cartró previstos.
2. L’adhesió dels municipis metropolitans a aquest conveni ha exhaurit la seva vigència.
3. L’1 de juliol de 2018, l’ARC, la FMC, l’ACM, l’AMB, l’ARSPCC i el GRC van signar un nou
conveni amb l’objecte de promoure la col·laboració entre les administracions públiques i les
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PRIMER. Atorgar una subvenció a favor de la Federació d’Entitats Culturals (FEC) per import
de 2.000 euros amb càrrec a l'aplicació 0701.3341.48104 del pressupost municipal vigent, i
formalitzar-la en el corresponent Conveni, en el qual es detallin les obligacions i compromisos
del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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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.

empreses fabricants i recuperadores de paper i cartró per fomentar la recollida selectiva, i
establir un marc estable de comercialització d’aquest material així com una xarxa de punts de
descàrrega en tot el territori de Catalunya, coadjuvant a l’assoliment dels objectius de
valorització material del paper i cartró previstos en el PRECAT20 i en la normativa d’aplicació.

S’ACORDA
Primer. Aprovar l’adhesió voluntària al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la
recollida selectiva del paper i cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de
Catalunya (GRC), per al període 2018-2021.
Segon. Formalitzar l’adhesió a través del Sistema Documental de Residus (SDR) de la
Generalitat de Catalunya, adjuntant la fitxa de sol·licitud de l’adhesió.
Tercer. Notificar aquest acord al Servei de Sistemes Integrats de Gestió de Residus de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Esmena error dades local 124 dins del Procediment d’adjudicació directa d’arrendament de
locals comercial a Badia del Vallès.(Expedient 2830/2019).
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Ass
entiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2930/2019, relatiu al Procediment d’adjudicació directa d’arrendament de locals
comercial a Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. . A la vista què la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en data 31 de juliol de 2019, va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment
d’adjudicació directa d’arrendament de locals comercials a Badia del Vallès béns patrimonials de

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

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

5. Per tot això, en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest òrgan en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm.
0776/2019, de 28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de
juliol de 2019.
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4. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de drets
1. D’acord amb el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya.
2. D’acord amb el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
3. D’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya.

titularitat municipal, d'acord amb allò previst a l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
de Patrimoni de les Administracions Públiques i l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
2. Vist l’error material en quant a la informació que apareix en el Plec de Clàusules administratives
relatives a l’adreça, categoria i al preu de renda del local comercial núm. 124.

— 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. D'acord amb allò que disposa l'article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 5 de la Llei
7/1985, de de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; la disposició addicional segona
del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic i 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
Per tot això, s'acorda:
Primer. Rectificar l’error material en quant a les dades que apareixen del local comercial núm. 124
ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 13 en el Plec de de Clàusules Administratives del
procediment d’adjudicació directa dels contractes d'arrendament dels locals comercials propietat
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, qualificats com a béns patrimonials a l'Inventari de Béns
municipal i lliures de càrregues, quedant de la manera següent:
Núm. Adreça

124

Av. Cosa Brava, 13

Refer. cadastral

6656007DF2965N0002QA

Superfície
m2
(Altres:
soterrani)
Local
52

Cat. Preu lloguer
mensual
(sense IVA)

Altres
2ª

260’00€

Segon. Publicar l'anunci en el perfil de contractant i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
amb una antelació mínima de 15 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.

Aprovació Conveni cessió d'ús del local núm. 10 ubicat al carrer Algarve per a

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

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

III. Fonaments de dret
1r. La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

Codi Validació: 64P7THJW5FMRYLYPM2MGWW3D9 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 15

4. Comprovat que el local comercial núm. 124, ubicat a l’avinguda Costa Brava, núm. 13
referència cadastral 6656007DF2965N0002QA té la catalogació de segona i li correspon una
renda de 260,00€ mensuals sense IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. De conformitat amb al text refós del Pla d’Acció Comercial que va aprovar el ple de la
corporació en data 27 de març de 2019 en el que s’acorden les categories les Locals comercial i
els preus de renda dels mateixos.

l'associació (Tdah + Tea) (Expedient 960/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Els objectius que volen assolir com a entitat, són bàsicament, treballar en la millora de la
conducta intencional comunicativa amb la participació de la ciutadania, entitats, empreses,
centres educatius ... de la ciutat, aconseguir un espai per a l´estimulació sensorial i física dels
infants amb jocs simbòlics, d´imitació i psicomotricitat, així com, constituir una escola de pares
per a tal de poder assessorar a pares i mares d´infants afectats per aquests trastorns,
participar de forma activa amb iniciatives i xerrades als centres escolars, tot plegat per
aconseguir un augment de la interacció social d´aquests infants.
Que l´Ajuntament de Badia del Vallès considera important donar suport a les entitats de la
ciutat que desenvolupin projectes que fomentin la inclusió de totes les persones del municipi i
promoure la seva organització i activitat.
El Ple Municipal de 23 de febrer de 2011 va aprovar el Pla Local d'Inclusió Local. Un instrument
que va néixer i s´ha desenvolupat amb la voluntat de reduir l'exclusió social a Badia del Vallès,
amb la finalitat d'engegar polítiques que promoguin la inclusió.
Aquest document suposà un compromís per part de l’Ajuntament per a tal d’articular
mecanismes comunitaris i participatius per vertebrar l’acció per a la inclusió social.
Que en aquest cas concret, la possibilitat de facilitar un espai de treball, d’acollida a les
famílies per part de l´entitat sol·licitant, s´ajusta a una de les directrius bàsiques pel que fa a les
polítiques socials, com és (entre d´altres) la promoció de l’autonomia, i que suposa facilitar
mesures que potenciïn el desenvolupament autònom de les persones, per tal de capacitar-les i
acompanyar-les en la solució de les pròpies problemàtiques.
I així mateix, afavoreix la coresponsabilitat i participació, posant en valor la iniciativa d´aquesta
associació que treballa per a la inclusió de les persones que estan afectades per aquests
trastorns i fer-los partícips de les polítiques i accions que s’implementen.
I d’altra banda promou la participació de la població usuària en els serveis.
Que actualment hi ha disponible un del locals comercials municipals destinats a entitats de l
àmbit social, Local núm. 10, ubicat al carrer Algarve, núm 4, de Badia del Vallès, que té inclosa,
en les qualificacions d´ús, el d´oficina.

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

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Que el referit projecte va destinat al desenvolupament de la comunicació i aprenentatge de les
persones afectades pel Trastorn de Dèficit d´Atenció i TEA, especialment, les intervencions i
teràpies que es puguin duu a terme en infants.
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II. Relació de Fets
Que en data 28 de febrer de 2019, la senyora Olga Porras Valiente, actuant com a
representant de l´Associació del Trastorn del Dèficit d´Atenció i Hiperactivitat i Trastorn de l
´Espectre Autista (TDAH + TEA) de Badia del Vallès, inscrita en el registre d´entitats municipals
amb núm. EAC156-17, sol·licita mitjançant instància amb núm. de registre 2018-E-RC-1849,
poder disposar d´un local municipal destinat a finalitats socials per a poder desenvolupar el
projecte que adjunten a la petició, i que es detalla breument en el present informe.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 960/2019, relatiu al conveni de la cessió d’ús del local comercial municipal
núm, 10 ubicat al carrer Algarve, núm. 4 de Badia del Vallès a l´Associació del Trastorn del
Dèficit d´Atenció i Hiperactivitat (Tdah + Tea).

Que els ens locals poden cedir en precari l'ús de béns patrimonials a entitats privades sense
ànim de lucre que els hagin de destinar a finalitats d'utilitat pública o d'interès social, sempre en
benefici d'interessos de caràcter local.
Que l'acord de cessió d´ús ha de determinar la finalitat concreta, que en aquest cas, es tracta
del desenvolupament d´activitats i assessorament d´aquelles entitats del municipi que tinguin
per objecte la salut de les persones.

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
28 de juny, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019
Per tot això,s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni administratiu del local núm. 10, ubicat al carrer Algarve, núm 4 de
Badia del Vallès entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l’Associació del Trastorn del Dèficit
d’Atenció i Hiperactivitat i Trastorn de l´Espectre Autista (TDAH + TEA) per promocionar
l’activitat destinada al desenvolupament de la comunicació i aprenentatge de les persones
afectades pel trastorn de dèficit d´atenció i autisme, especialment, les intervencions i teràpies
que es puguin duu a terme en infants i l’acompanyament educatiu d´aquests infants al
municipi.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor del tinent
d´alcaldessa i notificar l'acord a l’Associació del Trastorn del Dèficit d´Atenció i Hiperactivitat i
Trastorn de l´Espectre Autista (TDAH + TEA)

Aprovació Conveni amb l'entitat HUMANA-Fundació Pueblo para Pueblo (Expedient
3159/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

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

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

III. Fonaments de dret
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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Que en atenció a tot l´anteriorment expressat, es proposa l´adjudicació directa mitjançant la
signatura d´un conveni de col·laboració, donat que, l´entitat “Associació del Trastorn del dèficit
d´atenció i hiperactivitat (TDAH + TEA) de Badia del Vallès” o entitats que facin ús d´aquest
local comercial de titularitat municipal, ho faran sense lucre i a més amb la finalitat d´afavorir la
integració i la participació de les persones afectades per trastorns o malalties en la vida social
de la ciutat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que la cessió d´ús del ja esmentat local, a l´entitat, objecte d´aquest informe o a qualsevol altra
que tingui per objecte la salut de les persones, en cap cas, queda en relació de dependència
respecte de l´Ajuntament de Badia del Vallès.

Expedient número 3159/2019, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia
del Vallès i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el
comportament sostenible.
II. Relació de Fets
L’objecte d’aquesta proposta de conveni de col·laboració és acordar les modalitats de recollida
selectiva de roba usada que realitzarà l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo,
comprometre’s conjuntament en la promoció i la sensibilització envers el reciclatge i el
comportament i desenvolupament sostenibles i definir les obligacions d'ambdues parts per
assolir els objectius fixats en aquest.

Segona. Objecte i contingut del conveni.
2.1 Al text del conveni elaborat consta, en síntesis, el següent contingut:
1. Accions objecte del conveni.
- Acció de recollida de roba usada per part de HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, a
través de cinc contenidors, instal·lats a càrrec de l’entitat, ubicats a diferents zones de Badia
del Vallès.
- Acord mutu en quant a la ubicació i numero de contenidors, en funció del volum de roba
recollit i de les necessitats detectades al territori.
- Acord de col·laboració per al foment del reciclatge i la solidaritat a través d’accions de
sensibilització, accions de cooperació internacional executades directament per HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo i accions de solidaritat local amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès:
* donació de 45 vals gratuïts d’un valor de 30€ amb els que es pot adquirir roba en els
establiments comercials d' HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo
* Donació anual de 1500 € per a entregar a l’àrea d’acció comunitària inclusiva per realitzar
accions dins el seu àmbit d’actuació. L’objectiu és col·laborar amb les necessitats socials de la
població de Badia del Vallès.
2. Obligacions que contreuen cadascuna de las parts.
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme totes les actuacions necessàries per a
una correcta gestió de la recollida, i assumirà les despeses que això comporti:
- manteniment i neteja
- transport de la roba
- canvis en la ubicació i números de contenidors, segons acordin ambdues parts

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

Número: 2019-0025 Data: 02/10/2019

Aquesta cooperació i col·laboració es realitza amb caràcter voluntari, sota les formes i termes
previstos 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
i HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo.
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Primera. Caràcter, subjectes del conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONSIDERACIONS RESPECTE LA PROPOSTA.

L’entitat comunicarà trimestralment i anualment per escrit a l’Ajuntament de Badia del Vallès la
xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada.
L’entitat es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament contractada a aquest
efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin ser ocasionats en els
contenidors.

Non obstant això, el conveni contempla en annex I accions locals mitjançant donació de vals
de roba, i una aportació econòmica de 1500€ destinada a projectes socials, per tal d’ampliar
l’impacte de la seva acció al municipi.
4. Previsions sobre la gestió de les accions.
És tracta d’un projecte de continuïtat. La col·laboració amb HUMANA - Fundación Pueblo para
Pueblo ja es va començar a formalitzar a través d’un primer conveni al maig del 2017.
5. Termini de vigència del conveni.
La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada de mínima i
obligatòria de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es podrà prorrogar
automàticament per un màxim de dos anys més, essent un total de quatre anys la vigència
d’aquest conveni.
6. Formes d’extinció.
En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s'haurà de notificar amb
una antelació de tres mesos a la data de finalització del conveni, havent de rescabalar
igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de que existeixin.
2.2 Aquest objecte i contingut resta exclòs de l’àmbit del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, d’acord amb el seu article 4.1.c)
III. Fonaments de dret
- 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;

Ajuntament de Badia del Vallès
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Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per
part d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, sense que hi hagi contraprestació per les
mateixes a càrrec de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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3. Finançament de les accions convingudes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a posar a disposició d' HUMANA – Fundación
Pueblo para Pueblo l’espai suficient i necessari pels contenidors, preferentment en zones on
estiguin instal·lats contenidors de recollida selectiva (vidre , paper...) i realitzar aquesta cessió
de forma gratuïta.

- Art. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;
-Eels arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS)
- 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, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2019
S’ACORDA

Ajuntament de Badia del Vallès
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon. Instar la seva formalització i signatura en favor de l’Alcaldia Municipal i notificar l'acord
a Humana – Fundación Pueblo para Pueblo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i Humana –
Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

