Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/20

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

17 / de juny / 2020

Durada

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

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 Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 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: 2020-0019 Data: 25/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/06/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

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

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 10 de
juny de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions (Expedient
2148/2020)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2148/2020, 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.

Número: 2020-0019 Data: 25/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 31.948,75 € euros de la
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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.

següent relació: O/2020/133.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 31.690,31 euros de la següent relació: núm. P/2020/142.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 1671/2020, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar que
restaven pendents de 2019.
II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l'Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria, per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0803 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes de les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La resolució d´Alcaldia núm. 2019-1019 de data 28/08/2019 va aprovar acceptar els ajuts de
menjador escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
curs 2019/2020, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La resolució d’alcaldia numero: 2020-0451 de data 17 d’abril de 2020 va aprovar la proposta
de despesa en fase (A) per un total de 145.000,00€ (cent quaranta-cinc mil euros) a càrrec de
la partida pressupostària 0803 2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de
menjador escolar del període de gener a juny de 2020, del curs 2019/2020.
Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
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Favorable
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Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolars que restaven pendents de 2019.
(Expedient 1671/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.

III. Fonaments de dret
1er. Llei 28/2003 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.
2.Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència.

Segon. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO 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 Fundació Serra i Prat dels imports corresponents als mesos
d’octubre, novembre i desembre 2019. L’import del mes d’octubre serà de 116,40€(cent setze
euros i quaranta cèntims). L’import del mes de novembre serà de 104,00€ (cent quatre euros) i
el del mes de desembre serà de 60,60€ (seixanta euros i seixanta cèntims).
Tercer. Aprovar els documents comptables d'autorització de crèdit en fase DO 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 Can Serra dels imports corresponents als mesos de setembre,
octubre, novembre i desembre 2019.L’import del mes de setembre serà de 49,60 (quaranta
nou euros i seixanta cèntims) L’import del mes d’octubre serà de 38,20 €(trenta vuit euros i vint
cèntims). L’import del mes de novembre serà de 28,90 € (vint-i-vuit euros i noranta cèntims) i el
del mes de desembre serà de 10,30€ (deu euros i trenta cèntims).
Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents als
mesos que restaven pendents, d’algunes escoles del exercici 2019.
L’import total és de 492,00€ (quatre-cents noranta-dos euros), a liquidar de la partida
pressupostària 0803 2317 48001.

Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en l’alimentació i
necessitats bàsiques (Expedient 2097/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2097/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Juny de 2020.
II. Relació de fets
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Número: 2020-0019 Data: 25/06/2020

Primer. Aprovar els document comptable d'autorització de crèdit en fase DO corresponent al
mes de novembre de 2019 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 Monitaula (escola
Catalunya) per import de 84,00 € (vuitanta quatre euros).
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3er. Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials.

Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

III. Fonaments de dret






Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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. 2010-0188 de 10 de
febrer de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en l’alimentació i
necessitats bàsiques, per import total de 2.584,90 € (dos mil cinc-cents vuitanta-quatre euros
amb noranta cèntims), que es facilitaran en transferència bancària als beneficiaris, la relació
dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes
d’urgència social del pressupost vigent.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 2.584,90 € (dos mil cinc-cents
vuitanta-quatre euros amb noranta cèntims).
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La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit
per import de 117.000 € (cent disset-mil euros) corresponents a la partida 0803 2311 48000,
així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència social per
l’exercici 2020.
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En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.

Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals (Expedient 1969/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 1969/2020 relatiu a l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, dins del Catàleg de Serveis 2020

En definitiva, la necessitat de continuar amb la tramitació es fonamenta en la necessitat
d’assegurar que els municipis poden seguir exercint les seves competències i prestant
serveis, i, d’aquesta manera, recuperar el funcionament bàsic dels serveis i minimitzar
l’impacte negatiu de la pandèmia sobre la ciutadania.

Amb aquesta Resolució, la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Badia del
Vallès les següents subvencions del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals:

Codificació
20/Y/285192
20/Y/285190

20/Y287564

20/Y/287379

Nom Actuació
Projecte Cruïlla
(Educaciö)
Servei
Oreintació Eina
(Educació)
Atenció a les
Violència
Masclista
–
CIRD
Igualtat
de
gènere
i

Import Atorgat Cost projecte
3.705,61 €
18.910 €

Cofinançat
No

Import Conf

4.149,97 €

33.274,95 €

No

5.996,01 €

43.600 €

15%

6.540 €

6.580,23 €

56.000 €

15%

8.400 €
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En aquest sentit, la Diputació de Barcelona considera que la suspensió i no tramitació del
present procediment causaria un perjudici greu a l’interès general, doncs el Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona és un dels principals
instruments a través dels quals la Diputació de Barcelona vehicula la seva cooperació i
assistència als municipis i resta d’ens locals de la província, i gràcies al qual els municipis i
resta d’ens, especialment els més petits i que compten amb menys recursos, poden, en bona
mesura, garantir la prestació de serveis i la realització d’activitats en el territori.
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En data 28 de maig, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat l’acord núm.
211/20 per a la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, així com els ajuts dels Fons de prestació, de
manera provisional. Ja que amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVD-19, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, es va declarar l’estat
d’alarma i es va acordar la suspensió dels terminis administratius. Aquesta suspensió, no
obstant, compta amb diverses excepcions (disposició addicional tercera), entre les quals
destaca, a l’efecte d’aquesta resolució, la dels procediments que siguin indispensables per a
la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

20/Y/289585

No
No
15%

12.367,07 €

3.648 €

32.000 €

15%

4.800 €

5.221 €

39.900 €

15%

5.985 €

28.140 €

42.000 €

No

I les següents ajuts del Fons de Prestació:
- Per al finançament de la dinamització de l’activitat física d’esport local, amb codificació
20/Y/279914, 6.000 euros
- Per al finançament en l’àmbit de Benestar Social, amb codificació 20/Y/279331, 38.266,80
euros
- Per al finançament del material inventariable, amb codificació 20/Y/280455, 2.837,57 euros.

III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
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20/Y/286885

11.875 €
4.414,38 €
82.447,15 €
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20/Y/289435

6.717,96 €
1.500 €
5.197,95 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

20/Y/286592
20/Y/286771
20/Y/284476

diversitat
sexual
Becas
Passejades
Projecte Carrer
(Joventut)
Participació
Ciutadana
Drets
Civils
Ciutadania
Arranjaments
habitatges

- 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. 2020/188 de 10 de
febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020.

Per tot això,

20/Y/285190

20/Y287564

20/Y/287379

20/Y/286592
20/Y/286771
20/Y/284476
20/Y/289435
20/Y/286885
20/Y/289585

Nom Actuació
Projecte Cruïlla
(Educaciö)
Servei
Oreintació Eina
(Educació)
Atenció a les
Violència
Masclista
–
CIRD
Igualtat
de
gènere
i
diversitat
sexual
Becas
Passejades
Projecte Carrer
(Joventut)
Participació
Ciutadana
Drets
Civils
Ciutadania
Arranjaments
habitatges

Import Atorgat Cost projecte
3.705,61 €
18.910 €

Cofinançat
No

Import Conf

4.149,97 €

33.274,95 €

No

5.996,01 €

43.600 €

15%

6.540 €

6.580,23 €

56.000 €

15%

8.400 €

6.717,96 €
1.500 €
5.197,95 €

11.875 €
4.414,38 €
82.447,15 €

No
No
15%

12.367,07 €

3.648 €

32.000 €

15%

4.800 €

5.221 €

39.900 €

15%

5.985 €

28.140 €

42.000 €

No

I els següents ajuts del Fons de Prestació:
- Per al finançament de la dinamització de l’activitat física d’esport local, amb codificació
20/Y/279914, 6.000 euros
- Per al finançament en l’àmbit de Benestar Social, amb codificació 20/Y/279331, 38.266,80
euros
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Codificació
20/Y/285192
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Primer. Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de les següents actuacions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'ACORDA

- Per al finançament del material inventariable, amb codificació 20/Y/280455, 2.837,57 euros.
Mitjançant els models d’acceptació C3-003-20 per a les activitats finançades pel Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals i el model C3-002-20 per a les activitats finançades pel Fons de
Prestació, a travès del portal de tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT)

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2110/2020, relatiu a l’acceptació dels ajuts del catàleg de serveis de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2020.
II. Relació de Fets
1r. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim jurídic i
econòmic específic i la convocatòria per a la concessió de recursos.
2n. L’Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar la subvenció d’algunes actuacions incloses
en el catàleg de serveis, segons Decret d’alcaldia 2020/0309 en data 9 de març de 2020.
3r. En data 28 de maig de 2020, La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
el dictamen per resoldre provisionalment el procediment de concessió d'ajuts econòmics en
règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i
modificar el règim del Catàleg.
4t. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat.
III. Fonaments de dret
- Catàleg de Serveis de l’any 2020 del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
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.
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Favorable
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Acceptar els ajuts econòmics que han estat concedits segons el dictamen aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de l'àrea d'entorn urbà (Expedient
2110/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. La notificació de l’acceptació a la Diputació es farà mitjançant els models d’acceptació
C3-003-20 per a les activitats finançades pel Catàleg de la Xarxa de Governs Locals i el
model C3-002-20 per a les activitats finançades pel Fons de Prestació, a travès del portal de
tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT)

S’ACORDA
Primer. Acceptar els ajuts econòmics que han estat concedits segons el dictamen aprovat per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de maig de 2020, per a les
següents actuacions:

Àrea de Salut Pública
 Animals de companyia (gossos i gats). Atenció als animals abandonats a la via
pública. Recurs econòmic per import de 1.000€
 Sanitat ambiental. Control integral de plagues, prevenció de legionel·losi, control
integral d’aus urbanes i piscines. Recurs econòmic per import de 11.721,60€
Àrea de Medi Ambient
 Activitats de sensibilització i educació ambiental. No bosses de plàstic a Badia del
Vallès. Recurs econòmic per import de 4.000€
Àrea de Territori i Parcs naturals
 Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana. Millora d’accessibilitat a la
zona del mercat municipal. Recurs econòmic per import de 50.000€
Àrea Urbanisme i habitatge
 Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits.
Transformació de dos locals comercials en desús en dos habitatges adaptats per a
gent gran. Recurs econòmic per import de 24.000€
Segon. Acceptar els ajuts tècnics que Diputació de Barcelona ens ha notificat que han estat
estimats, per a les següents actuacions:
Àrea Urbanisme i habitatge
 Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols. Pla d’actuació per a espectacles realitzats a
l’aire lliure. Recurs tècnic.
 Plans directors de xarxes de serveis. Pla director de la xarxa de la clavegueram de
Badia del Vallès. Recurs tècnic.
 Plans locals d'habitatge. Pla local d’habitatge a Badia del Vallès. Recurs tècnic
Tercer. Acceptar els ajuts materials que Diputació de Barcelona ens ha notificat que han estat
estimats, per a les següents actuacions:
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 Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà i en un Mercat Municipal.
Conveni per a la dinamització del comerç a Badia del Vallès. Recurs econòmic per
import de 3.000€
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 Foment de mercats municipals. MERCARICAT a Badia del Vallès. Recurs econòmic
per import de 1.817€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Àrea de Comerç i Consum

Àrea de Comerç i Consum
 Campanyes de Control i disciplina de mercat. Diagnosis del Comerç vers el
compliment de la normativa en defensa dels drets dels consumidors. Recurs material.
Àrea Salut Públic
 Control d’establiments de tatuatge i pírcing. Realització d’inspeccions
higienicosanitàries dels establiments de tatuatge i pírcing. Recurs material.

Quart. Renunciar a les actuacions que Diputació de Barcelona ens ha notificat que estan
desestimades:
Àrea de Medi Ambient
 Avaluació del soroll. Auditoria del soroll provocat per les activitats. Recurs tècnic.
 Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica. Instal·lació punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics i bicicletes. Recurs econòmic per import de
24.000€
 Suport a la gestió sostenible de l’abastament d’aigua. Suport per al foment de l’estalvi,
l’eficiència i la garantia de disponibilitat en la gestió de l’aigua. Recurs tècnic.
Àrea Territori i Parcs Naturals

 Actuacions de seguretat viària urbana. Actuacions/ mesures per la millora de la
seguretat viària urbana. Recurs econòmic per import de 10.000€

Número: 2020-0019 Data: 25/06/2020

 Vigilància i control d’establiments alimentaris. Vigilància i control d’establiments
alimentaris. Recurs material.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Control sanitari de piscines d’ús públic. Inspecció higienicosanitària de piscines d’ús
públic. Recurs material.

 Redacció de projectes de millora del patrimoni natural. Re-naturalització de la zona del
Àrea Urbanisme i Habitatge
 Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal
d'espais buits. Elaboració d’un DIES en la parcel·la de l’antiga escola «Antonio
Machado». Recurs tècnic.
 Estudis en matèria d’activitats i establiments. Calendari anual d’inspeccions d’activitats
comunicades. Recurs tècnic.
 Plans i programes de verificació d’activitats comunicades.
d’inspeccions d’activitats comunicades. Recurs tècnic.

Calendari anual

Cinquè. Realitzar el tràmit d’acceptació a través del Portal de tramitació de la Diputació de
Barcelona.
Sisè. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Riu Sec després De l’ampliació de la C-58. Recurs tècnic.

Acceptació del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als
governs locals contra la COVID-19, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” Expedient 2147/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Que en aquest acord que forma part d´aquest expedient, i que es dona per integrament
reproduit, es recull que es concedeix a l´Ajuntament de Badia del Vallès, dos ajuts econòmics:
1. Línia suport 1 «Despesa corrent» per import de 37.159,53 euros (Codi XGL-20/X/290931)
2. Línia suport 2 “Despesa inversora” per import de 15.925,51 euros (Codi XGL- 290617)
Que les línies de suport ressenyades estan destinades a finançament de despeses segons el
que s´indica a continuació:
- Línia 1 Despesa corrent, per al finançament de despeses dels ens locals dels capítols
pressupostaris 1 (només despeses de contractació de personal de nova incorporació,
ampliació de la contractació de personal i hores extraordinàries dels equips tècnics), 2 i 4, amb
un 70% de la dotació.
- Línia 2 Despesa inversora, per al finançament de despeses dels ens locals dels capítols
pressupostaris 6 i 7, amb un 30% de la dotació.
Que la relació individualitzada dels ajuts concedits a l´Ajuntament de Badia del Vallès en el
marc del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals
contra la COVID-19, requereix de l´acceptació expressa., no més tard del 15 de juliol de 2020.
Que el procediment no s’ha de suspendre i ha de continuar, mitjançant la seva tramitació i
resolució per part de l’òrgan competent. La justificació i motivació d’això, d’acord amb allò
previst en la disposició addicional 3a 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 per la
COVID-19, rau en què la suspensió i no tramitació del procediment causaria un perjudici greu
als ens destinataris, limitant la seva capacitat de resposta a l’actual crisi sanitària i, per això,
l’aprovació dels ajuts es considera indispensable per evitar comprometre la solvència financera
d’aquests ens i causar un perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis que han de prestar.
III. Fonaments de dret

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

Número: 2020-0019 Data: 25/06/2020

Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de maig de 2020, ha
aprovat l’acord núm. 210/20 relatiu a l´Aprovació del Programa complementari “Cap municipi
enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19 (exp. núm. 2020/0008644).
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II. Relació de fets
Que la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha tingut una afectació global
d’emergència sanitària sense precedents. En aquest context, els municipis han hagut i hauran
d’adoptar mesures excepcionals en molts àmbits: desinfecció, neteja i adequació
d’equipaments, atenció de persones en situació de més vulnerabilitat, adaptació al teletreball i
millores en la connectivitat, campanyes i accions de comunicació per sensibilitzar i protegir la
població, etc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2147/2020, Acceptació del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de
suport integral als governs locals contra la COVID-19, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”

1r. Acord núm. 210/20 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d´Aprovació del
Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la
COVID-19 (exp. núm. 2020/0008644) de data 28 de maig de 2020.
2on. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els 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 règim local de Catalunya, que estableixen la competència de les
diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

1. Línia suport 1 «Despesa corrent» per import de 37.159,53 euros (Codi XGL-20/X/290931) 2.
Línia suport 2 “Despesa inversora” per import de 15.925,51 euros (Codi XGL- 290617
Segon. Que la notificació del present acord, a la Diputació de Barcelona, es farà
telemàticament a través del portal de tràmits dels ens locals i altres AAPP (PMT).

Acceptació subvenció servei mediació DIBA - Expedient 2186/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 450/2020, relatiu a la Sol·licitud de Subvencions del catàleg de la Diputació
de Barcelona.
II. Relació de Fets
1. Vista la recent convocatòria d’ajuts, dins del Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de
Barcelona, aprovada per la Junta Govern de la Diputació en data 22 de desembre de 2016.
2. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’àrea de Presidència (Consum).
3. Atès que la Diputació de Barcelona en data 30 de Maig, ha aprovat la subvenció sol·licitada
en concepte de Servei de Mediació.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases del catàleg de serveis 2020, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 22 desembre de 2016.
2n. D’acord amb l’aprovació del Pla « Xarxa de Governs Locals 2016-2019», celebrat en
sessió de 17 de desembre de 2015 i publicat en el BOPB de data 4 de gener de 2016.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Primer. Acceptar l’ajut econòmic del fons de prestació del Programa complementari “Cap
municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19, atorgat per la
Diputació de Barcelona, per import de :
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 2020-0188, de data 10 de febrer de 2020 i publicada
en el BOP en data 9 de març de 2020, en la Junta de Govern Local.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acceptar a la Diputació de Barcelona, dintre del catàleg de serveis 2020, una
subvenció de 20.000€ per finançar les despeses derivades del servei de mediació que s’
ofereix a la persona consumidora (OMIC)
Segon. Notificar aquest acord mitjançant el portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 450/2020, relatiu a la Sol·licitud de Subvencions del catàleg de la Diputació
de Barcelona.

II. Relació de Fets
1. Vista la recent convocatòria d’ajuts, dins del Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de
Barcelona, aprovada per la Junta Govern de la Diputació en data 22 de desembre de 2016.
2. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’àrea de Presidència (Consum).
3. Atès que la Diputació de Barcelona en data 30 de Maig, ha aprovat la subvenció sol·licitada
en concepte de Manteniment del Servei Públic de Consum.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases del catàleg de serveis 2020, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 22 desembre de 2016.
2n. D’acord amb l’aprovació del Pla « Xarxa de Governs Locals 2016-2019», celebrat en
sessió de 17 de desembre de 2015 i publicat en el BOPB de data 4 de gener de 2016.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acceptació a la Diputació de Barcelona, dintre del catàleg de serveis 2020, una
subvenció de 20,000€ per finançar el manteniment de l’oficina OMIC.

Segon. Notificar aquest acord mitjançant el portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Subvenció sol·licitada manteniment Servei Consum (Expedient 450/2020)

Resolucions del Contracte Patrimonial. Recuperació local cial 63. Anul.lació drets a data
31 de maig de 2020. (Expedient 4451/2019).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. 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. 188/2020 de 10
de febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
S'ACORDA
Primer. Ordenar a la tresoreria municipal l’anul·lació del drets reconeguts, interessos i demès
que per qualsevol circumstància es puguin generar respecte al lloguer del local núm. 63 a nom
de SOREA SA, amb efectes del 31 de maig de 2020.
Segon. Notificar el present acord a la tresoreria municipal, al Servei d'Economia i a L'ORGT.

Aixecament parcial de la suspensió i pròrroga del contracte administratiu de serveis de
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions
esportives municipals (Expedient 1845/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1845/2020, relatiu a l’aixecament parcial de la suspensió i a la pròrroga del el
contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès, arran les
circumstàncies excepcionals derivades de la crisi sanitària i l’estat d’alarma provocada pel
coronavirus.
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2. Vist que el departament d’economia d’aquest Ajuntament ja ha aprovat el padró dels locals
comercials de juny i, també, han passat els rebuts pel banc.
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II. Relació de Fets
1. Vist l’acord de Junta de Govern de data 10 de juny de 2020 en el qual s’ aprova la rescissió
del contracte d'arrendament i la recuperació per part de l'Ajuntament de Badia del Vallès de la
seva titularitat del local comercial núm. 63, ubicat a l‘avinguda de Burgos, núm. 16, amb data
31 de maig de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4451/2019, relatiu a la recuperació del local comercial núm. 63 situat a
l’avinguda de Burgos, núm. 16 a nom de SOREA SA, com a arrendatària del local comercial, i
per venciment del contracte d’arrendament en data 31 de maig de 2020.

4t. Arran l’evolució de la pandèmia i l’estat d’alarma, d’acord amb el Real Decreto 514/2020,
de 8 de maig i la publicació del BOE núm.150, de 27 de maig de 2020 , en l’actual situació
dins de la nostra àrea de salut és possible, adequat i convenient iniciar part dels serveis
d’esports sobre els que recau l’objecte dels contracte de serveis de monitoratge i socorrisme,
amb l’aixecament parcial segons informe del servei gestor d’esport de data 15/06/2020
En aquest informe es recullen la motivació, conveniència i eficàcia de les mesures de
pròrroga i aixecament parcial de la suspensió de serveis objecte del contracte, així com
l’abast dels serveis concrets i la despesa per preus unitaris i totals d’aquests, a partir de la
data defectes de 22/06/2020, segons detall següent:
Complex
SOS Dll - Dv
SOS Ds
Monitor Musc.
Monitor Musc.
Monitor Act. Dir.
Monitor Act. Dir.

Horari
Juny
9 a 21h
7
9 a 15h
1
9 a 21h
7
9 a 15h
1
18 a 19h 7
19:30
a7
20:30h

Juliol
23
4
23
4
23
23

Agost
21
4
21
4
-

Dies
51
9
51
9
30
30

Hores
612h
54h
612h
54h
30
30

€/H
14,23€
14,23€
14,23€
14,23€
22,52€
22,52€

Total
8.708,76€
768,42€
8.708,76€
768,42€
675,6€
675,6€
20.305,56€

Poliesportiu
SOS Dll - Dv

Horari
10 a 11h

Juny
2

Juliol
23

Agost Dies
25

Hores €/H
25h
14,23€

Total
355,75€
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3r. Per Decret d’Alcaldia 356/2020, de 19 de març, davant l’aprovació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma i 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. Amb diversos objectiu i finalitats, entre altres
mesures, en matèria de contractació aquest Decret va disposar, la suspensió del contracte
administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les
instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès, d’acord amb 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.
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2n. Per Provisió del Tinent d’Alcaldessa Tercer de l’àrea de Ciutadania i Drets Civils, de data
20/02/2020 es va acordar iniciar el procediment del contracte administratiu d’aquests serveis.
Aquest expedient (4304/2019) està actualment pendent d’aprovació, arran la suspensió i
interrupció de terminis administratius disposats pel 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 pel
COVID-19. Per això, cosa no resultarà possible que la resolució d’aquest expedient, amb
l’adjudicació i formalització del nou contracte, sigui abans del 30 de juny d’enguany.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets
1r. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de
data 27/05/2016, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, COMAC, Esports i Lleure, sl., en data
01/07/2016, amb entrada en vigor en data 01/07/2016 i amb una durada inicial de dos anys,
prorrogables fins a un màxima de quatre. Per acord de Junta de Govern Local de data 2 de
juliol de 2018 es va aprovar l’última pròrroga prevista, expedient 1424/2018, per a la qual
cosa la vigència màxima del contracte quedarà exhaurida en data 30 de juny de 2020.

SOS Dll a DG
SOS Dll a DG
SOS Dll a DG
SOS Dll a DG
SOS Dll a DG
SOS Dll a DG

11 a 15h
11 a 15h
11 a 15h
16 a 20h
16 a 20h
16 a 20h

2
2
2
2
2
2

31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31

64
64
64
64
64
64

256
256
256
256
256
256

14,23€
14,23€
14,23€
14,23€
14,23€
14,23€

3642,88€
3642,88€
3642,88€
3642,88€
3642,88€
3642,88€
22.213,03€

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 parcial del servei objecte del
contracte respecte aquells serveis que han quedat definit a l’antecedent quart anterior.
Igualment, resulta justificat i necessari prorrogar el contracte ja que d’altra manera aquests
serveis, i els que en endavant per a l’evolució de la situació de normalitat siguin necessaris,
no podrien prestar-se, ja que és palès que la situació de crisis per la pandèmia ha
impossibilitat la tramitació, adjudicació i formalització del nou contracte administratiu, dins de
l’expedient 4304/2019, abans del dia 01/07/2020.
4t. Davant la situació d’estat d’alarma i la successió de fases i mesures legals que es
disposin, la prestació dels serveis objecte d’aquest acord es prestaran amb les mesures
preventives, de riscos laborals i de prevenció sanitària general que es disposin per les
administracions competents i l’Ajuntament.
5è. 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 188,
de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9 de
març de 2020.
S’ACORDA

Ajuntament de Badia del Vallès
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2n. Article 34 del RD Llei 8/2020, de de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front l’impacte econòmic i social del COVID-19, entre altres qüestions, disposa: «Además,
en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando
al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de
contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato,
podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de
la licitación de dicho nuevo expediente.»
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III. Fonaments de dret
1r. Disposició addicional tercera del RD 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 pel COVID-19, (en la
redacció donada pel RD 465/2020, de 17 de març), que disposava la suspensió i interrupció
dels terminis administratius durant tota la vigència de l’estat d’alarma, la qual ha estat
aixecada a partir del dia 01/06/2020 pel RD Real Decreto 463/2020 de 14 de març.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5è. De totes les mesures proposades es va informar al contractista, el qual va prestar el seu
consentiment segons consta al acte de compareixença de data 10/06/2020 que consta a
l’expedient, tot i que la data de inici serà definitivament el 22/06/2020.

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del
Vallès, amb l’empresa COMAC, Esports i Lleure, sl., per a garantir la continuïtat de la
prestació dels serveis, d’acord amb la motivació expressada a la part expositiva d’aquest
acord i de conformitat amb el que preveu 34 del RD Llei 8/2020, de de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social del COVID-19, en
relació a l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic

Els serveis i preus de la pròrroga seran, en cada moment, els corresponents als serveis que
progressivament es vagin habilitant en funció de l’evolució de la situació de control de la
pandèmia, prèvia aprovació expressa d’aquest òrgan municipal, i per en tota la resta el
contracte es regirà pel mateix règim jurídic, condicions i característiques establertes al
contracte vigent.
Tercer. Per donar compliment a les obligacions econòmiques que comporten la pròrroga del
contracte, autoritzar AD/(AD negatiu) del número d’operació 220200001082, de l’aplicació
pressupostària 0505.3421.22799 de l’expedient 1424/2018, per un import de 65.000,00 euros,
i autoritzar i disposar la despesa (AD), per un import de 137.193,31 euros, corresponent al
període de juliol a desembre sw 2020 de l’aplicació pressupostària 0505.3421.22799 i com a
tercer COMAC ESPORTS I LLEURE SL amb NIF B65292096.
Quart. 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.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

Número: 2020-0019 Data: 25/06/2020

Segon. Acordar l’aixecament parcial de la suspensió del contracte amb data d’efectes des del
proper dia 22 de juny de 2020, dels serveis i preus expressats a l’antecedent quart d’aquest
acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La data d’inici de vigència d’aquesta pròrroga serà des del proper dia 01/07/2020 fins a la
resolució de l’esmentat expedient 4304/2019, mitjançant l’adjudicació i formalització del nou
contracte.

2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.
3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi
formalitzat la pròrroga del contracte, en el termini dels tres mesos següents a la formalització
del contracte, d'acord amb l'article 335 de la LCSP.

Aprovació de despeses i comissions bancaries impagats abril 2020 (Expedient
256/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient Expedient número 256/2020 relatiu a l’aprovació de les
comissions i despeses bancaries d’impagats dels comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.
II. Relació de Fets S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les
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1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.

Aprovar les bases de la subvenció dels Serveis Educatius del Vallès Occidental VII, del
Certamen Premis Minerva de la convocatòria del servei d’Educació de les previsions sense
sol·licitud i les despeses de l’entrega dels Premis Minerva 2020 (Expedient 1963/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1963/2020, relatiu a la subvenció dels Serveis Educatius del Vallès Occidental
VII, del Certemen Premis Minerva de la convocatòria del servei d’Educació de les previsions
sense sol·licitud.
II. Relació de Fets
El Certamen Premis Minerva té per objectiu potenciar i donar a conèixer els treballs de recerca
relacionats amb les arts, les ciències de la naturalesa, de la salut i del medi ambient, les ciències
socials, les humanitats, les llengües, l’educació física, les matemàtiques i la tecnologia, elaborats
per l’alumnat de batxillerat dels centres educatius de Badia del Vallès i Barberà del Vallès.
La convocatòria als Premis Minerva es lidera des dels Serveis Educatius del Vallès Occidental
VII.
Les bases del Certamen Premis Minerva 2020, elaborades pels Serveis Educatius del Vallès
Occidental VII, es poden consultar a l’expedient d'aquest informe.
Cada Ajuntament participant assumeix el cost econòmic del premi dels treballs de recerca
premiats del seu municipi. En el cas de l’Ajuntament de Badia del Vallès, com que hi ha dos
instituts de secundària hi ha quatre treballs de recerca de batxillerat guanyadors.
Els treballs premiats són triats pels centres educatius d'educació secundària. Cada centre tria els
dos millors treballs de recerca dels seus batxillerats. Posteriorment, els centres educatius,
comuniquen al Servei d'Educació de l'Ajuntament, els treballs premiats i els noms dels autors/es
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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 2,52€ en concepte de despeses i
comissions bancaries d’impagats relatives al mes d’abril 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 2,52€ en concepte de
despeses i comissions bancàries d’impagats relatives al mes d’abril de 2020.
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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, publicat al
BOP de data 9 de març de 2020
Per tot això, S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

comissions bancaries relacionades amb els impagats del padró fiscal d’esports, el de lloguers
dels locals comercials, el de fraccionaments i el del pàrquing relatius al mes d’abril de 2020.

d'aquests.
Els premis s'han concedit sense sol·licitud prèvia dels beneficiaris, ja que es considera aspirant a
premi a la totalitat de l'alumnat que cursa segon de batxillerat.

Títol del treball

Institut

Vivim en 1984?
Badia del Vallès
Konglish
in
K-Pop
Badia del Vallès
Music
Estereotips sexistes a
Federica Montseny
la publicitat
La
creació
videojoc 3D

d'un

Federica Montseny

Caminata Camara Diallo

Import del
txec
100 euros

Naiara Álvarez Carrasco

100 euros

Autors/ Autores

Lucía Garrancho Menor

50 euros

Gema Pontiveros Mansilla

50 euros

Marina Bermúdez Granados

100 euros

Graella 1
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A continuació es mostra una graella amb els treballs premiats, l'institut al qual pertanyen, els/les
autors/es del treball premiat i l'import del txec per alumne, que anirà endossat a la llibreria
“Niudelletres”:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El premi consisteix en un diploma commemoratiu i un txec per import de 100 €, per treball
premiat, endossat a la llibreria “El Niu de Lletres” de Barberà del Vallès. Si es dóna el cas que en
un treball ha participat més d’un alumne/a, el premi es divideix entre els autors/es d’aquest
treball.

III. Fonaments de dret
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. 2020-188, de data 10 de
febrer i publicat al BOP en data 9 de març.
Per tot això, s'acorda.
Primer. Aprovar les bases de la subvenció dels Serveis Educatius del Vallès Occidental VII, del
Certamen Premis Minerva de la convocatòria del servei d’Educació de les previsions sense
sol·licitud i les despeses de l’entrega dels Premis Minerva 2020 a:
- Caminata Camara Diallo, de 100 €
- Naiara Álvarez Carrasco, de 100 €
- Lucía Garrancho Menor, de 50 €
- Gema Pontiveros Mansilla, de 50 €
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Se sol·licita l'entrega de premis esmentats a la graella 1, amb una dotació total econòmica de 400
euros, els quals s'hauran d'imputar a la partida 1003.3201.48100 del pressupost municipal pel
2020.

- Marina Bermúdez Granados, de 100 €
Segon. Aprovar la concessió dels Premis Minerva 2020.
Tercer. Ordenar el pagament endossat dels premis a favor de Niudelletres, amb NIF B66619537,
de la partida 1003.3201.48100 del pressupost municipal pel 2020
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Quart. Notificar l'acord als interessats.

