Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/8

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

26 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 11:21 fins a les 11:30 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

NO

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

NO

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

NO

Excuses d'assistència presentades:
Encarnación Rodrigo Morales, Iván Sanz Pérez, Rafael Moya Camarón

Una vegada verificada pel Secretari 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
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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: 2020-0007 Data: 04/03/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 04/03/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 04/03/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

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 26 de
febrer de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
856/2020)

Expedient número 856/2020, 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.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

Per tot això, s'acorda:
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I. Identificació de l'expedient

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/34 import 178.187,43 €
Relació núm. O/2020/36 import 74.462,74€
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 857/2020, relatiu a l’aprovació Reconeixement d’operacions pendents
d’aplicar al Pressupost 2020.
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.
Conforme a l'apartat 1 de l'article 60 del Reial decret 500/1990, correspondrà al president de
l'Entitat local el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de
despeses Legalment adquirides. En conseqüència, correspon a l'Alcaldia el reconeixement
extrajudicial de crèdits per obligacions derivades de despeses adquirides conforme a Dret,
sempre que existeixi consignació pressupostària
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.
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Aprovació de reconeixement de crèdits d'operacions pendents d'aplicar al Pressupost
2020 (Expedient 857/2020)
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Relació núm. P/2020/35 import líquid 74.462,74 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Relació núm. P/2020/33 import líquid 177.901,48 €

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

Relació núm. E/2019/11 import 81.763,65 €
Segon. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/35 import 68.490,26 € OPAS relació E/2019/11
Tercer. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:
Relació núm. P/2020/34 import líquid 68.488,91 € OPAS relació E/2019/11.

Aprovació justificació tècnica i econòmica accions formatives "Utilitza el teu
smartphone en la recerca de feina dins del Catàleg de serveis 2019 de la Diputació
(Expedient 95/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 95/2020, relatiu a la justificació tècnica i econòmica de l’actuació “Utilitza el
teu smartphone en la recerca de feina”, realitzada en el marc del Recull d'activitats per als
Serveis Locals d'Ocupació: persones i empreses. Catàleg de serveis 2019 de la Diputació de
Barcelona.
II. Relació de Fets
1. En data de 20 de desembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Catàleg de Serveis de l’any 2019, del pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019», i
el seu règim regulador, que conté els recursos que es convoquen.
El catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament
aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
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Primer. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d’obligacions que disposaven de
crèdit suficient al 2019 de les relacions següents:
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

“Aprèn a fer els teus documents amb Word: 1.125,00 €
“Office bàsic”: 1.080,00 €
“Utilitza e teu smartphone en la recerca de feina”: 225,00 €
“Aprèn a fer fulls de càlcul senzill amb Excel”: 1.125,00 €
“Els primers passos amb l’ordinador i internet”: 1.044,00 €

5. En el punt tercer de la resolució d’atorgament s’estableix el següent:
1.5. El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la justificació de despeses que els
destinataris hauran de tramitar electrònicament, a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres AAPP de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), atenent a les següents condicions i
terminis:
 Els ens destinataris han de justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els
dos mesos següents a la data de la seva finalització. En el cas que la data de
finalització sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de
justificació és de dos mesos a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica.
 En tot cas, l’ens destinatari haurà de presentar la documentació normalitzada de
justificació de despeses simplificada, corresponent al tràmit C4-005-19, així com còpia
del formulari associat de despeses, per aquells ajuts iguals o inferiors a 2.000 €. Quan
la despesa superi aquest import, es farà servir el formulari C4-001-19.
 Als esmentats models s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui al
present recurs.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.
2n. Vist l’Acord (núm.reg. 637/1 8) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
d’aprovació del Catàleg de serveis de l'any 2019 i el seu règim regulador, amb data de 20 de
desembre de 2018.
3r. Vist el catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i
empreses”, dins el Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”.
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4. En data 29 de maig de 2019, la Diputació de Barcelona notifica a l’Ajuntament de Badia del
Vallès que, d’acord amb els criteris de distribució recollits a la mateixa resolució, es
concedeixen els següents imports de subvenció per a cada acció formativa sol·licitada:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Locals 2016 –2019”, a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.
2. Vistes les diferents actuacions susceptibles de ser aprovades i cofinançades en l’àmbit de
desenvolupament econòmic i, concretament en el marc del “Recull d’Activitats per als Serveis
Locals d’Ocupació: persones i empreses”, i d’acord amb la previsió d’accions a desenvolupar
des del Servei d’Inserció Laboral i Ocupació durant l’exercici 2019, en data 29 d’abril de 2019,
es presenten diverses sol·licituds pel desenvolupament de diferents accions formatives,
mitjançant el Portal de Tràmits entre AAPP (PMT) de la Diputació de Barcelona.
3. En data 23 de maig de 2019, la Presidència delegada de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dicta un decret amb número de registre 6766
sobre "Concedir els recursos materials sol·licitats per a la realització de diferents actuacions,
en el marc del catàleg sectorial “Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i
empreses”, dins del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019" (núm. 3/RASLO/19) (exp. 2019/0012649).

4r. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a
l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació local.
5è. D’acord amb la resolució d’atorgament d’ajuts econòmics per al cofinançament d’accions
formatives del “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”,
rebuda per l’Ajuntament, en data 29 de maig de 2019.

PRIMER. Aprovar la presentació a la Diputació de Barcelona de la justificació tècnica i
econòmica de l’acció formativa realitzada “Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina”,
per un import total de 300,00 €.
SEGON. El cost total de l’actuació són 300 €, dels quals 75 euros (25%) han estat assumits
per l’Ajuntament de Badia del Vallès, a càrrec de la partida 1303 2414 22699 del pressupost
de 2019, en tractar-se d’una actuació cofinançada, la resta, fins a arribar a la totalitat del cost,
corresponen a l’ajut material atorgat per la Diputació de Barcelona, per un import de 225 euros
(75%).
TERCER. La presentació de la documentació justificativa es realitzarà telemàticament a través
del Portal de Tràmits dels Ens Locals i altres AAPP (PMT).
QUART. Es notifiqui a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals i
altres AAPP (PMT).

Aprovació despesa AD corresponent al contracte de subministrament bicicletes de cicle
INDOOR amb l'empresa Salter (Expedient 1425/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1425/2018, relatiu al contracte de L'Objecte del Contracte administratiu de
subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de renting, per un període de
48 mesos, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de Bicicletes de cicle INDOOR
pel Complex esportiu municipal..
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’alcaldia de data 13 de juliol de 2018,
d'acord amb l'informe del servei gestor d’esport de data 29 de juny de 2018.
2. Per l'informe-memòria d'aquest servei gestor, de data 23 de juliol, s’acredita la necessitat de
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Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

Per tot això, s'acorda:
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7è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6è. D’acord amb les condicions per la justificació de les despeses disposades per l'Acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 20 de desembre de 2018 d’aprovació
del Catàleg de Serveis de 2019 i la justificació documental incorporada a l'expedient.

contractar aquest subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, la
necessitat bàsica i fonamental es donar-li continuïtat a una activitat de molta concurrència al
complex esportiu, les classes de cicle indoor es el gran atractiu dins el abonament d’activitats
dirigides terrestres. Cal destacar, l'ampli públic que aquest esport abasta. Dones i homes de
totes les edats i en diferents condicions físiques practiquen aquest esport. Fins i tot els
esportistes d'elit de diverses modalitats, es beneficien del cicle indoor, com a mètode
d'entrenament, en ser un esport tan complet i oferir nombroses millorances al nostre cos.

El servei d’esport no disposa de mitjans econòmics per fer front a l’adquisició d’aquest
producte i la modalitat de Rènting presenta un avantatge de poder renovar i actualitzar
constantment els elements necessaris per poder donar continuïtat a les activitats i modalitat
que desenvolupem al centre esportiu.
A l'informe-memòria es motiva també les característiques de l'objecte, les condicions
econòmiques i pressupostàries i s'incorpora el plec regulador de les condicions administratives
i prescripcions tècniques del contracte.
III. Fonaments de dret
El Decret amb número de registre 6516 de data 20 de maig de 2019, aprovat per la
Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de despeses (AD) per
import total, de 8.487,96 euros, sense IVA amb càrrec a l’aplicació 0505 3421 20601, del
pressupost vigent.

Aprovació despesa AD corresponent al contracte de subministrament de màquines
cardiovasculars pel gimnàs del complex esportiu amb l'empresa Salter (Expedient
442/2017)
Favorable

Tipus de votació:
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La possibilitat de tenir els element necessaris per realitzar les classes i un servei de
manteniment especialitzat que et garanteixi les bicicletes en perfectes condicions sempre sota
un import tancat per 48 mesos, resulta molt eficient alhora de desenvolupar els programes de
promoció de l’esport i econòmics del servei, tenir sempre les bicicletes en perfectes condicions
d’us i no tenir sobresalts o despeses inesperades.
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2.2 Idoneïtat i eficiència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La contractació de subministrament mitjançant rènting amb servei de manteniment
especialitzats en les bicicletes és una equació idoneïtat per garantir el correcte funcionament i
estat de les mateixes

Unanimitat/Assentiment

3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la Secretaria
municipals.
III. Fonaments de dret
El Decret amb número de registre 6516 de data 20 de maig de 2019, aprovat per la
Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la Proposta de despesa corresponent al període de gener a desembre de
2020 de l'expedient de contractació del subministrament en règim d'arrendament, mitjançant
modalitat de rènting de màquines cardiovasculars pel gimnàs del Complex esportiu municipal.
de Badia del Vallès, per import total de 9.731,52€, sense IVA , amb càrrec a la partida 0505
3421 20601 del pressupost vigent.

Aprovació despesa AD corresponent al contracte de subministrament pel renting de
maquinària al gimnàs del poliesportiu (Expedient 1886/2016)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1886/2016, relatiu a CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
ARRENDAMENT MITJANÇANT RENTING MAQUINÀRIA GIMNÀS POLIESPORTIU.
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei Àrea de Presidència, Servei d'esport, de data 22 de juliol de 2016,
s’acredità la necessitat de contractar el subministrament, arrendament mitjançant rènting amb
manteniment de maquinaria pel gimnàs poliesportiu, en atenció a atendre les demandes de tot
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2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017, consta a
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor, amb els plecs de
condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i
execució del contracte.
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II. Relació de Fets
1. Per informe del servei d'esport, Àrea de Presidència, de data 20 de febrer de 2017,
s’acredità la necessitat de contractar el subministrament, arrendament mitjançant rènting de
maquines cardiovasculars pel gimnàs del complex esportiu municipal, en atenció acomplir els
fins institucionals de dotar la sala de l'equipament mínim necessari per atendre les demandes
del tot tipus d'usuari, alhora que es renova les actuals màquines en estat d'obsolescència i
s'optimitza la gestió del servei en termes de qualitat, eficiència i seguretat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 442/2017, relatiu al CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
ARRENDAMENT MITJANÇANT RÈNTING MÀQUINES CARDIOVASCULARS PEL GIMNÀS
DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL.

tipus d'usuari, des del més inexpert al més experimentat, alhora que es renova l'actual
maquinària en estat d'obsolescència i s'optimitza la gestió del servei en termes de qualitat,
eficiència i seguretat.
2. Instruït l’expedient arran la provisió d’Alcaldia de data 25 de juliol de 2016, consta a
l’expedient l’informe de tramitació tècnica de l’esmentat servei gestor, amb els plecs de
condicions administratives i condicions tècniques per a l’adequada, idònia i eficient regulació i
execució del contracte.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la proposta de despeses corresponent al període de gener a desembre de
2020 del subministrament, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting de
maquinària de musculació pel gimnàs del Poliesportiu municipal, així com dels serveis de
manteniment d'aquest i d'altre material esportiu de Badia del Vallès, per import de 17.751,93€,
sense IVA, amb càrrec a la partida 0505 3421 20601 del pressupost vigent.

Aprovació comissions i despeses bancàries per impagats rebuts lloguers locals,
fraccionaments, pàrquings i quotes d'esports del mes de gener de 2020 (Expedient
256/2020)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient número 256/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancàries
relacionades amb els impagats de les remeses de rebuts pel cobrament dels lloguers de locals
comercials, fraccionaments, pàrquings i quotes d’esports.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancàries
relacionades amb les devolucions dels rebuts d’esports, el de lloguers dels locals comercial,
fraccionaments i pàrquing, del mes de gener de 2020.
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. Articles 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. Article 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. De conformitat amb les atribucions atorgades
en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Favorable

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

III. Fonaments de dret
El Decret amb número de registre 6516 de data 20 de maig de 2019, aprovat per la
Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Igualment hi consta l'emissió dels informes preceptius de la Intervenció i la Secretaria
municipals.

Bases del Règim Local i de les facultats delegades en aquest òrgan pel decret d’Alcaldia
2020-0188, de data 10 febrer de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient número 187/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses
bancàries relacionades amb les remeses de rebuts, serveis de cobrament i manteniment dels
comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions
Bancàries relacionades amb els rebuts d’esports, els de lloguers dels locals comercials i
pàrquing, serveis de manteniment i comissions vàries corresponents al mes de gener de 2020.
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. Articles 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. Article 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. De conformitat amb les atribucions atorgades
en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i de les facultats delegades en aquest òrgan pel decret d’Alcaldia
número 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i P de la
relació d’operacions de l’annex adjunt amb un import total de 1.257,36€ en concepte de
despeses i comissions bancàries per impagats del mes de gener de 2020.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la
Relació d’operacions en fase ADO i P de l’annex adjunt amb un import total de 1.257,36€
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Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la
Relació d’operacions en fase ADO i P de l’annex adjunt amb un import total de 77,93€ en
concepte de despeses i comissions bancàries per impagats del mes de gener de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i P de la
relació d’operacions de l’annex adjunt amb un import total de 77,93€ en concepte de
despeses i comissions bancàries per impagats del mes de gener de 2020.

en concepte de despeses i comissions bancàries per impagats del mes de gener de 2020.

Aprovació Conveni de Pràctiques amb Fundació Privada Tallers Catalunya programa
SIOAS (Expedient 992/2020)

II. Relació de Fets
1. Vista la proposta presentada per la Fundació Privada Tallers de Catalunya en relació a la
col·laboració per la realització de pràctiques no laborals al centre Biblioteca Vicente Alexandre
de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en l'anomenat Conveni de col·laboració per a pràctiques
en empreses.
2. Vist l’Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals sobre l’aprovació del Conveni de
Pràctiques dins del Programa SIOAS i el model del conveni de col·laboració per a pràctiques
en empreses que s'adjunta a l’expedient essent el Director de la Biblioteca Vicente Aleixandre,
Rubèn Senserrich que ha vist la possibilitat de col·laborar acollint a una persona en pràctiques,
amb un perfil d’auxiliar administratiu, durant el període indicat en el Conveni.
3. Vist la clàusula tercera del conveni on s’especifica que la realització de les pràctiques
formatives no laborals implica la no existència de relació laboral entre les persones participants
i l’empresa signant. La relació entre les persones participants i l’empresa (Ajuntament) no
tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, els participants no podran percebre cap
retribució per la seva activitat formativa ni pels resultats que se’n poguessin derivar, per tant no
implica cap despesa econòmica.
4. Vist que la FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA té subscrita una pòlissa
d’assegurança per les persones participants en els serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorn de la salut
mental (SIOAS), regulats a la RESOLUCIÓ TSF036/19/00022 de 6 d’agost de 2019, per la
qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut
mental, per a l'any 2020, s’adjunta el certificat de la pòlissa a l’expedient.
III. Fonaments de dret
1r. Ordre ESS/1120/2017, de 20 de novembre per la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut
mental (BOE núm 283-21.11.2017). Aquesta actuació por ser elegible per mitjà del Programa
Operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació per al
període 2014-2020 del FSE amb un cofinançament del 50%
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 992/20, relatiu a l’aprovació del Conveni de Pràctiques en empreses del
programa “Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones
amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental 2020” (SIOAS) amb la Fundació Privada
Tallers de Catalunya.

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020/0188 de 10 de
febrer.

Per tot això, s'acorda:

Aprovació de cessió de dret d'utilització privativa d'una plaça d'aparcament Av. Burgos
(Expedient 822/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 822/2020 relatiu a l’autorització de la cessió del dret d’ús privatiu de la
plaça de pàrquing núm 169 del subsòl de l’av. Burgos.
II. Relació de Fets
1. En data 1 d’octubre de 2002 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i el Sr. Antonio Mora
Rodriguez i la Sra. Ascensión Martel Barrientos en virtud de l’acord de la Comissió de Govern
de 18 de setembre pel que s’acorda adjudicar al Sr. Antonio Mora Rodriguez i la Sra.
Ascensión Martel Barrientos la plaça d’aparcament número 169 fins a l’1 d’octubre de 2052.
2. El Sr. Antonio Mora Rodriguez i la Sra. Ascensión Martel Barrientos, van presentar en data 1
de juny de 2016 sol·licitud de traspàs de la plaça d’aparcament núm. 169 a favor del Sr.
Antonio Navas Vega per un import de 7.000 euros.
3.Mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 8 de juny de 2016 s’autoritza al Sr. Antonio Mora
Rodriguez i la Sra. Ascensión Barrientos la cessió de la concessió del dret d’utilització privativa
de la plaça d’aparcament núm. 169 a favor del Sr. Antonio Navas Vega, fins al 1 d’octubre de
2052.
4. El Sr. Antonio Navas Vega, representat mitjançant poders per la Sra. Antonia Catalán
Collado, va presentar en data 30 de gener de 2020, la sol·licitud de traspàs de la plaça
d’aparcament número 169 a favor de Jesús Navas Vega, per un import de 6.500 euros, fins al
l’1 d’octubre de 2052.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
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Tercer. Notificar el present acord a Fundació Privada Tallers de Catalunya i a la representació
legal de les persones treballadores de la nostra entitat.

Codi Validació: 7L3Z9Y5JNQQMT9MXPRPH5R3MD | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 19

Segon. Aprovar i signar la relació nominal de la persona participant, en què ha de constar
l’acceptació expressa i el coneixement d'aquest conveni per part de la representació legal de
les persones treballadores de l'empresa, document que s’adjunta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar i signar el conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses que
s’adjunta, entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (Biblioteca Vicente Alexandre) i la Fundació
Privada Tallers de Catalunya dins el programa “Serveis integrals d’orientació, acompanyament
i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental 2020”
(SIOAS).

efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 2020-0188, de data 20
de febrer de 2020.
Per tot això, s'acorda:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 981/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al any 2020.
II. Relació de Fets
Que en data 03 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar l´aportació als grups municipals
de la Corporació, amb l´establiment d´una assignació amb un component fix i un altre variable
en funció del número de membres de cada grup.
Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0101.9121.48903
amb un import de 44.760 euros per l´any 2020, per a la concessió d´aportacions als grups
polítics municipals, per import de 890,00 euros mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals
(part variable) per regidor integrant del grup.
III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 03 de juliol de 2019.
3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució del
Pressupost General vigent pel 2020.
4t. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.
S´ACORDA
PRIMER. Aprovar l'autorització de despesses, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del
pressupost de despeses de la Corporació per un import de 44.760 € per l’any 2020.

Subvencions Directes o Nominatives. Aportació grups municipals - gener - 2020
(Expedient 68/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient

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

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

Favorable
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Aprovació Autorització de la despesa de les aportacions als Grups Municipals pel any
2020 (Expedient 981/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 169 a
favor del Sr. Jesús Navas Vega fins a l’1 d’octubre de 2052.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.
Tercer. Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Agència Tributària
de Catalunya, i als interessats.

Expedient número 68/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al mes de gener de 2020.

PRIMER. Aprovar la disposició, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del pressupost de
despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de gener de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de gener de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), l’aportació per al seu finançament, la quantia del qual
ascendeix a 910 € corresponent al mes de gener de 2020.
- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de gener de 2020.
SEGON.
Aprovar la obligació, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121 48903 del pressupost de despeses de
la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de gener de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de gener de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), l’aportació per al seu finançament, la quantia del qual
ascendeix a 910 € corresponent al mes de gener de 2020.
- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de gener de 2020.
TERCER: Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions ressenyades en el
punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte facilitat per cadascun dels
grup polítics municipals en el seu moment.

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

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

S´ACORDA
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III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 03 de juliol de 2019.
3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució del
Pressupost General vigent pel 2020.
4t. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Que en data 03 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar l´aportació als grups municipals
de la Corporació, amb l´establiment d´una assignació amb un component fix i un altre variable
en funció del número de membres de cada grup.
Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0101.9121.48903
amb un import de 44.760,00 euros per l´any 2020, per a la concessió d´aportacions als grups
polítics municipals, per import de 890,00 euros mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals
(part variable) per regidor integrant del grup.

Subvencions Directes o Nominatives. Aportació als grups muncipals - febrer - 2020
(Expedient 732/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. En atenció al que s´estableix a l´article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de
les bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2n. Acord del Ple municipal de data 03 de juliol de 2019.
3r. La Base 46. Aportacions als Grups Polítics Municipals, de les Bases d´Execució del
Pressupost General vigent pel 2020.
4t. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2019-1186, de data 10
d’octubre de 2019 publicat al BOP de data 14 de novembre de 2019.
S´ACORDA
PRIMER. Aprovar l'autorització, disposició i obligació, amb càrrec a l'aplicació 0101 9121
48903 del pressupost de despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
- Grup municipal Candidatura de Progrés, l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de febrer de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), l’aportació per al seu finançament, la quantia del
qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de febrer de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), l’aportació per al seu finançament, la quantia del qual
ascendeix a 910 € corresponent al mes de febrer de 2020.
- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de febrer de 2020.
SEGON. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions ressenyades en el
punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte facilitat per cadascun dels
grup polítics municipals en el seu moment.
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Que els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0101.9121.48903
amb un import de 44.760,00 euros per l´any 2020, per a la concessió d´aportacions als grups
polítics municipals, per import de 890,00 euros mensuals (part fixa) i 10,00 euros mensuals
(part variable) per regidor integrant del grup.
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II. Relació de Fets
Que en data 03 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar l´aportació als grups municipals
de la Corporació, amb l´establiment d´una assignació amb un component fix i un altre variable
en funció del número de membres de cada grup.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 732/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al mes de febrer de 2020.

Aprovació proposta de fraccionament del deute corresponent al local 143 (Expedient
1266/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient número: 1266/2019, a les accions judicials iniciades per la recuperació del deute
pendent amb el llogater del local comercial 143.
II. Relació de Fets

III. Fonaments del dret
Primer. De conformitat amb el que confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 53 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 i l’article 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Segon. D’acord amb el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals la gestió, inspecció i recaptació de tributs locals.
Tercer. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades
en aquest òrgan pel decret d’Alcaldia 2020-0188, de data 10 febrer de 2020.
Quart. D’acord amb les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Badia del Vallès per l’any
2020.
Per tot això, s'acorda
Primer. Ordenar a Tresoreria que emeti un document d’autorització pel pagament d’una
fracció del deute no tributari a un dels comptes de l’Ajuntament de Badia del Vallès. Aquest
import, d’acord amb les dades de l’informe de deute ha de ser de 11.295,65€, que correspon a
8 mensualitats pendents.
Segon. Previ pagament d’aquests import del punt primer, fraccionar el deute de les rendes,
juntament amb el recàrrec que s’escau, en un total de 36 fraccions. Atenent que el
fraccionament del deute no es pot incorporar a la quota de lloguer mensual vigent i que la
comptabilització dels imports de lloguers s’han d’efectuar d’acord a normativa vigent, es
proposa que aquestes 36 fraccions tinguin un import de:
26 fraccions de 339,16€ + 71,22€ d’IVA (per saldar el deute de les rendes i l’IVA)
10 fraccions de 439,31€ (per saldar el deute del recàrrec)
Tercer. Sol·licitar a la Tresoreria que li emeti a CM Regals la carta de pagament pels 55,93€ de
la fracció pendent d’IBI del local comercial i els 63,38€ de despeses de devolució. Se li
indicarà el compte bancari de l’Ajuntament on haurà d’efectuar els ingressos en el termini d’un
mes de l’aprovació.
Quart. Sol·licitar a Tresoreria que emeti a CM Regals una carta de pagament de 650,00€ pel
pagament de les despeses derivades de l’empresa d’accions judicials. La data de pagament
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3. Vist que segons l’informe de Tresoreria, el deute total pel local 143 del tercer a data 20 de
febrer del 2020 que desglossa el deute tributari i no tributari del llogater.
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2. Vist que en data 19 de febrer del 2020 l’advocat ens ha comunicat la voluntat, per part del
llogater, de pagar el 50% del deute pendent i fraccionar la resta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. En data 21 de juny de 2019 per Decret d’Alcaldia es va aprovar iniciar accions judicials
contra CM Regals pels deutes pendents derivats de l’impagament de les rendes del local 143.

serà de 60 dies des de l’aprovació de la proposta.
Cinquè. Sol·licitar a la Tresoreria Municipal que, entre abril del 2020 i l’abril del 2023, emeti
mensualment una carta de pagament o trameti a l’entitat bancària un rebut pel citat import en
cas de domiciliació del pagament.
Sisè. Ordenar a la Tresoreria Municipal que comptabilitzi els ingressos i el reconeixement de
drets generats en relació a l’aprovació del fraccionament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3559/2018, relatiu a la justificació de les meses de concertació del Pla « Xarxa de
Governs Locals 2016-2019»
II. Relació de Fets
1. Vista la recent convocatòria de la Diputació de Barcelona , referent a les meses de concertació del
Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

2. Atenent al requeriment fet per l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona en data 7 de febrer de 2020 en que es demana que es reformuli el model de formalització
del preacord M2-001-16.

III. Fonaments de dret
1. D’acord amb les instruccions per a la presentació de les Meses de concertació del Pla «Xarxa de
Govern Local 2016-2019» aprovades per resolució de la Presidència de la Diputació en data 14 de
desembre de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de desembre
de 2016.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar a la diputació de Barcelona, Direcció de Serveis de Cooperació Local, les meses de
concertació següents propostes:
1.- Adequació aparcament edifici d’usos mixtes amb activitat a desenvolupar en planta baixa a
l’Avinguda Costa Blava s/n de les meses de concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals
2016-2019»:
Aportació de les meses……………………………………………………….….50.858,37€
Fons propis.......................................................................................................6.426,9 €
Total:..............................................................................................................57.285,27 €
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Justificació subvenció Meses Diba Millora Aparcament Av. Costa Brava (Expedient 3559/2018)
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Vuitè. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a l’Àrea de Comerç d’aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Setè. Redactar un conveni de fraccionament que en reculli les condicions acordades i que
haurà d’estar signat per ambdues parts.

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i trametre les fitxes pel portal de
tramitació.

Aprovació justificació econòmica del Projecte Singulars 2018 subvencionat pel SOC
(Expedient 3236/2019)

II. Relació de Fets
1. En data 27 de setembre de 2018, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ
TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018
per la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars,
que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 416157).
2. Vist que el Consell Comarcal del Vallés Occidental ( en endavant CCVOc) concorrerà
a aquest línia de subvenció presentant un projecte singular per al Vallès Occidental.
3. En data 17 d’octubre de 2018 per Resolució d’Alcaldia (Decret 2018-0895),
l’Ajuntament de Badia del Vallès proposa participar a la subvenció amb la tutorització i
acompanyament de 15 joves durant l’any 2018-2019 i s’accepta la incorporació a la
sol·licitud de subvenció per al finançament dels projectes Singulars al Servei
d’Ocupació de Catalunya promoguda pel CCVOc.
4. El dia 12 de desembre de 2018 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) la resolució definitiva
dels sol·licitants de la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre.
5. Aquesta resolució provisional aprova atorgar al CCVOc l’import de 740.736,85 euros,
per al desenvolupament del Projecte Singular, dels quals 31.377,35 euros s’atorguen a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a les actuacions d’Orientació d’un grup de joves
al municipi de Badia del Vallès.
6. En data 18/12/2018 per Resolució d’Alcaldia (Decret 2018-1175), l’Ajuntament de
Badia del Vallès, va acceptar la subvenció per al finançament del Projecte Singulars
atorgada pel Servei Públic de Catalunya per import de 31.377,35 euros per a les
actuacions d’Orientació.
7. Durant els mesos de gener a desembre de 2019 s’han realitzats per part d’aquest
ajuntament les actuacions corresponents d’Orientació i acompanyament del grup de
joves relatives a l’execució del Projecte Singulars. Un cop finalitzat el projecte s’ha
procedit al tancament i la seva justificació econòmica.
8. Durant aquest període es va nomenar per Resolució d’Alcaldia (Decret 2019-0004)
com a funcionaria interina i tècnica de gestió de programes per al Projecte Singular a
la senyora Alba Heredia Cantero amb efectes a partir del 7 de gener, amb una
retribució bruta de 1.710,52 euros mensuals. En data 29 de juliol, l’esmentada
funcionària va presentar instància comunicant la seva renúncia al nomenament de
manera voluntària amb efectes des del dia 30 d’agost. Davant la necessitat de cobrir
aquest lloc de treball fins la finalització del projecte es resolc nomenar interinament a la
senyora Helena de la Torre Texidò amb data d’efectes del dia 23 de setembre de 2019
i amb data prevista de finalització el 31 de desembre de 2019. La plaça que ocupa és
de tècnica de gestió de programes, Grup A, Subgrup A2, CD18 i CE 3, per poder
desenvolupar les funcions de tutora per a l’orientació, la construcció d’un itinerari
formatiu i l’acompanyament del jovent participant en les diferents fases del Projecte
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3236/2019, relatiu a la justificació econòmica del Projecte Singulars 2018,
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Número: 2020-0007 Data: 04/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

3r. Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars
4art.. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució d’Alcaldia
(Decret 2020-0188) de 10 de febrer, a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
S'ACORDA
Primer. Presentar la justificació econòmica de la subvenció del Projecte Singulars 2018 de
31.297,14 €, via EACAT al Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal que faci l’enviament
conjunt de la documentació al Servei Català d’Ocupació.
Segon. Aprovar la renúncia de 80,21 €, com a diferència de la subvenció que s’ha atorgat i el
que s’ha justificat.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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2n. Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 3
d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC – Singulars).
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III. Fonaments de dret
1r. Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada
per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels
projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(SOC–Singulars 1)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Singular.
9. Segons els càlculs realitzats i especificats als Annexos de Justificació Econòmica
adjunts en aquest expedient, l’Ajuntament de Badia del Vallès presentarà una
justificació de 26.080,95 euros més el 20% de despeses indirectes que són: 5.216,19€
el que suposa un total de 31.297,14 €
10.Vist que la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Badia del Vallès va ser de 31.377,35
i la justificació total ha estat de 31.297,14€, l’Ajuntament ha de presentar una renúncia
de 80,21 €.
11. Durant el mes de febrer de 2020 s’enviarà la documentació de la justificació, via
EACAT al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a que en realitzi la comprovació
pertinent. Un cop comprovada tota la documentació el Consell Comarcal del Vallès
Occidental farà l’enviament de la documentació al Servei Català d’Ocupació.

