Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/17

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

27 / de maig / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:23 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0016 Data: 03/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/06/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 03/06/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 20 de
maig de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1891/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.

Número: 2020-0016 Data: 03/06/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1891/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i O de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/113 import 52.852,90 €
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52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions:

Relació núm. P/2020/120 import líquid 52.612,60 €

I. Identificació de l’expedient
Expedient 1834/2020, relatiu a l’acceptació subvenció “Programa complementari de garantia
del benestar social 2020” de la Diputació de Barcelona
II. Relació de Fets
El pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu protocol general, els programes
complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, per fer front a situacions conjunturals.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 14 de maig de 2020 el
“Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020”, amb la finalitat d’afavorir
l’autonomia de les persones, millorar les seves condicions de vida ,eliminar les situacions
d’injustícia social, afavorir la inclusió social i, en definitiva, garantir l’efectivitat dels drets
fonamentals.
L’import de l’aportació corresponent a l’Ajuntament de Badia del Vallès és de 31.669,13 €
(trenta-un mil sis-cents seixanta-nou euros i tretze cèntims) els quals s’han de destinar a la
cartera bàsica de serveis socials i/o a programes d’actuació social.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
2n. D’acord amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
3n. D’acord amb la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
4r. D’acord amb la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
5art. D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).
6è. D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i amb el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Acceptació subvenció Garantia de Benestar Social 2020, Diputació de Barcelona
(Expedient 1834/2020)

S’ACORDA
Primer. Acceptar la subvenció del “Programa complementari de garantia de Benestar social” de
la Diputació de Barcelona per import de 31.669,13 € (trenta-un mil sis-cents seixanta-nou euros
i tretze cèntims).

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1699/2020, relatiu a la segona prorroga del contracte administratiu de serveis de
grua per a la retirada de vehicles de la via, espais i terrenys públics al municipi de Badia del
Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la seva vida útil per a la seva eliminació com a residus
en Centre Autoritzat pel Tractament de vehicles (CATV) de Badia del Vallès.
II. Relació de fets
1r. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament a la sessió de data 9 de juny de 2017 i es va formalitzar amb l'adjudicatari,
l'empresari Rafael Muelas Navarrete, amb denominació comercial «Grúas Santa Coloma», en
data 15 de juny de 2017.
2n. La data d'inici del contracte va ser de 16 de juny de 2017, l’endemà de la seva signatura i
formalització i la seva duració de dos anys prorrogables per dos més, amb una vigència
màxima de quatre anys, conforme disposa la clàusula cinquena del Plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
3er. En data 22 de novembre de 2019 es va aprovar mitjançant acord de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament, la primera pròrroga del contracte conforme els termes previstos i amb
efectes del dia 16 de juny de 2019.
4rt. En data 07/05/2020 mitjançant seu electrònica, va estar comunicada per part del
contractista la voluntat de renovar aquesta pròrroga.
5è. Per Provisió del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Presidència de data 12 de maig de 2020, es
va iniciar l'expedient de pròrroga de la vigència d'aquest contracte administratiu, arran l'informe
tècnic del responsable del contracte de data 12/05/2020.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 10,19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a
161, 301 següents i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Ajuntament de
Badia del Vallès que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb allò que disposa 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 de
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Favorable
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Segona prorroga del contracte de serveis de grua per a la retirada de vehicles
(Expedient 1699/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número
229/2016, de 23 de març.
3r. L'informe tècnic de la responsable del contracte, amb el vist-i-plau del secretari municipal,
justifica la necessitat i idoneïtat de continuar la prestació del servei objecte del contracte, en
atenció a resulta justificat i necessari ja que d’altra manera aquests serveis no podrien
prestar-se.

Segon. Per donar compliment a les obligacions econòmiques que comporten la prorroga del
contracte, autoritzar i disposar la despesa (AD), per un import net de 14947,42 euros i 3138,95
euros d’IVA, de l’aplicació pressupostària 1501.1321.20401 i com a tercer “Gruas Santa
Coloma” amb CIF 52392120-Y.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies
següents a la notificació.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Aprovació de les comissions i despeses bancàries dels comptes corrents titularitat de
l’Ajuntament març 2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 187/2020 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancàries 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 el padró fiscal d’esports, el de lloguers dels locals comercials, el de
fraccionaments i el del pàrquing relatius al mes de març 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.
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Favorable

Número: 2020-0016 Data: 03/06/2020

Primer. Aprovar la segona prorroga del contracte administratiu de serveis de grua per a la
retirada de vehicles de la via, espais i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès i la
retirada de vehicles a la fi de la seva vida útil per a la seva eliminació com a residus en Centre
Autoritzat pel Tractament de vehicles (CATV), amb un pressupost anual net de 27.595,23
euros, sense IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,
S’ACORDA

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, publicat al
BOP de data 9 de març de 2020

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la relació
d’operacions en fase P de l’annex adjunt amb un import total de 378,19€ en concepte de
despeses i comissions bancàries relatives al mes de març de 2020.

Aixecament gradual, fase 3, de la suspensió del contracte administratiu reservat de
serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures municipals (Expedient
1867/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1867/2020, relatiu a l’aixecament gradual, corresponent a la fase 3, de la
suspensió de la vigència del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i
neteja de jardins i espais lliures municipals.
II. Relació de Fets
1. Davant la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada, l’Ajuntament va adoptar les mesures i ordres necessàries per
mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la seguretat de les persones, amb el
clar objectiu de reduir al màxim la circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en
especial a les persones integrants de grups de risc.
2. Entre aquestes mesures municipals, per Decret d’Alcaldia 356/2020, de 19 de març es va
resoldre una sèrie de mesures en matèria de contractació pública municipal amb l’objecte i
finalitat de:
a) Vetllar en tot moment per la salut i el benestar de totes les persones treballadores
vinculades a l’execució de contractes adjudicats per l’Ajuntament.
b) Col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries per a prendre tota
mesura que col·labori a frenar la propagació de la COVID-19.
c) Garantir el funcionament i continuïtat en la prestació de tots els serveis considerats
essencials, i també d’aquells serveis que no tenen aquesta consideració però en què

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació d’operacions de l’annex adjunt amb un import total de 378,19€ en concepte de
despeses i comissions bancàries relatives al mes de març de 2020.
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s’acorda

1r. L’article 34 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ser modificat quan redacció,
contingut i efectes de forma successiva, davant la situació de crisi generada, entre d’altres, pel
RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer-hi front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19 o pel RD Llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents
complementàries en l‘àmbit social i econòmic.
2n. Respecte la duració de la suspensió, l’esmentat article 34 disposa que els efectes es
mantindran «fins que dita prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s’entendrà que la
prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la van
impedir, l’òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.»
3r. D’acord amb l’article 4.1 de l’Ordre SND / 370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en
què han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’estableix que, a partir del dia 26
d’abril, es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i
zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre respecte al
domicili del menor.
4t. En data 28 d’abril, el Consell de Ministres va aprovar el Pla per a la Transició cap a una
Nova Normalitat, amb l'objectiu de programar la sortida gradual d'Espanya de l'etapa més
aguda de la crisi generada per la malaltia del COVID-19 i posar el país en marxa protegint la
salut i la vida del conjunt de la ciutadania.
5è. L’article 4.1 de l’Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les quals es
pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, estableix que, a partir del dia 2 de maig, es podrà circular per
qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades,
sempre que es respectin els límits establerts en aquesta ordre.
6è. En data 6 de maig, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar l’aixecament
gradual, corresponent a la fase 1. «Confinament parcial», de la suspensió de la vigència del
contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures
municipals (Expedient 1713/2020).
7è. En data 13 de maig, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar l’aixecament
gradual, corresponent a la fase 2. «Obertura parcial», de la suspensió de la vigència del
contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures
municipals (Expedient 1754/2020).
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III. Fonaments de dret
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Entre altres mesures que es van disposar, d’acord amb la suspensió automàtica de l’article 34
del RD Llei 8/2020, de 17 de març, que modifica per aquestes suspensions el règim previst a
l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’apartat quart
del Decret d’alcaldia declarava la suspensió dels contractes administratius, un d’ells el
contractista que s’indica:
- Contracte reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais lliures
municipals. Adjudicatari: Fundació Tallers de Catalunya

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

es pot fer un compliment a distància per mitjans tècnics.
d) Aplicar el principi d’inalterabilitat dels contractes en la mesura que sigui possible.
e) Garantir la liquiditat de les empreses contractistes i el manteniment dels llocs de
treball.
f) Garantir, en els termes que legalment procedeixin, la indemnitat de les empreses
contractistes en els contractes que es vegin afectats per la suspensió.

8è. En data 5 de maig es va emetre informe del responsable del contracte, la cap de serveis de
l’Àrea d’entorn urbà i dret a la ciutat, que respecte la data i condicions de reinici de la vigència
determina que:

Així doncs, les condicions del reinici parcial de la vigència del contracte es defineixen a les
fases descrites al Pla de treball.
9è. Pel que fa a les modificacions de la dotació del personal i de les prestacions del servei,
durant la Fase 3. «Obertura total», les condicions seran les següents :
Durada: a partir del dia 1 de juny de 2020.
Dotació de personal: el servei de jardineria es portarà a terme amb el 100% de la plantilla,
és a dir, amb els 3 oficials i els 8 peons que estan adscrits al contracte.
Prestacions del servei: a partir d’aquesta fase la prestació del servei de manteniment i neteja
dels jardins i espais lliures municipals ja serà l’ordinària, comptant amb les dues brigades i
segons les condicions establertes al contracte.
10è. D’acord amb el que es disposa la disposició addicional segona i concordants de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; l'article 49 de les Bases d'Execució
del Pressupost municipal; i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0188/2020,
de data 10 de febrer de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 9 de març de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’aixecament gradual, corresponent a la fase 3. «Obertura total», de la
suspensió de la vigència del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i
neteja de jardins i espais lliures municipals.
Segon. Disposar el reinici total de la vigència del contracte, a partir d’aquesta fase 3, amb data
d’efectes des del proper dia 1 de juny de 2020 i amb totes les condicions establertes al
contracte.
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Un cop plantejada aquesta proposta amb el contractista, en data 29 d’abril de 2020, aquest
presenta un Pla de treball de restabliment en tres fases del servei de jardineria, així com el seu
Pla de contingència front al coronavirus, per a llocs de treball amb baix risc d’exposició, els
quals es poden consultar a l’Expedient. Es comprova la idoneïtat d’aquesta documentació front
la necessitat segons les circumstàncies de la situació actual.
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D’acord amb les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries sobre la importància
que el desconfinament sigui progressiu i gradual per raons de seguretat i prevenció sanitàries i
tenint en compte la vulnerabilitat que presenta el personal que presta aquest servei front al
COVID-19, es proposa que l’aixecament de la suspensió de la vigència d’aquest contracte sigui
gradual, és a dir en fases, en comptes de total.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’objecte principal d’aquest contracte de serveis és el manteniment i neteja de jardins
i espais lliures municipals i, tenint en compte, l’estat actual dels jardins i espais verds del
municipi, la previsió de desconfinament progressiu de la ciutadania i l’augment de l’activitat al
municipi, es justifica la necessitat de finalitzar la suspensió d’aquest contracte i, per tant,
requerir al contractista per a la immediata tornada a l’execució del contracte.

Tercer. Notificar el present acord al contractista.

Aportacions als Grups Municipals - Maig -2020 (Expedient 1835/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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.

Número: 2020-0016 Data: 03/06/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 1835/2020, relatiu a l’aprovació de les aportacions als Grups Polítics
Municipals corresponents al mes de maig de 2020.

S´ACORDA
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, (V66514423), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de maig de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu finançament,
la quantia del qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de maig de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), (V67501072), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 910 € corresponent al mes de maig de 2020.
- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), (V67488270), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de maig 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:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2020-0188, de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP el 09 de març de 2020.

- Grup municipal Candidatura de Progrés, (V66514423), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 990 € corresponent al mes de maig de 2020.
- Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu finançament,
la quantia del qual ascendeix a 930 € corresponent al mes de maig de 2020 .
- Grup municipal de Ciutadans (Cs), (V67501072), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 910 € corresponent al mes de maig de 2020.

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

Número: 2020-0016 Data: 03/06/2020
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), (V67488270), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 900 € corresponent al mes de maig de 2020.

