Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/25

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:18 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

NO

Excuses d'assistència presentades: 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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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/07/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 29/07/2020
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 15 de
juliol de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obigacions (Expedient
2615/2020)

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.
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:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2615/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 193.253,50 € euros de
la següent relació: O/2020/171.
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 193.253,50 euros de la següent relació: núm. P/2020/180.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2799/2019, relatiu al contracte administratiu de serveis de prevenció aliè
per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals,
respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball,
Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, per als exercicis 2020-2024.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de l’Alcalde accidental, de data 6/08/2019.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor de recursos humans i prevenció de riscos laborals
de l’Àrea de serveis centrals, de data 4/03/2020, s’acredita la idoneïtat i necessitat d’aquest
contracte.
3. Per acord de Junta de Govern de data 11/03/2020 es va aprovar l'expedient d’aquesta
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat a l'empara de
l'article 159.6 de la LCSP, amb un pressupost de licitació per dos anys de 23.736,96 euros
sense IVA.
4. Atenent a la paralització dels procediments de contractació derivada del que disposa el
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 pel COVID-19, i atenent que no es va poder formalitzar el
corresponent nou contracte, i es va aplicar el que preveu l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, s’aprovà la pròrroga del
contracte administratiu de serveis de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les
activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats
corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i
Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del Vallès, a partir de l'1 de
maig i fins que es formalitzi un nou contracte, expedient 1450/2020
5. Atenent al Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
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Contracte administratiu de serveis de prevenció aliè en matèria de riscos laborals per el
exercicis 2020-2024 (Expedient 2799/2019)

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.

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en especial en el seu article
9, de Terminis administratius suspesos, estableix que amb efectes des de l'1 de juny de 2020,
el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es
reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència
de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, per això en data 2 de juny de 2020 es publica en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació.
6. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data
01/07/2020, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa Munby 2004, S.L., per
considerar-la millor l'oferta presentada.

2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 2020-0188, de data 0188, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 de març de 2020
S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 1 de juliol de 2020, d’adjudicar a
l’empresa Munby 2004, S.L., com a millor oferta presentada, el contracte administratiu de
serveis de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en
matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, per als exercicis 2020-2024., per l’import total anual de
10.399,00 euros, sense IVA. L’inici d’aquest contracte s’inicia l’1 d’agost de 2020.
Segon. Resoldre el contracte de pròrroga amb núm. 2020-0021, de data 06/04/2020 amb
l’empresa EXCELENCIA Y GARANTÍA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. que es va
iniciar en data 1 de maig de 2020 i fins a l’adjudicació i formalització dins del procediment
2799/2019 d’un nou contracte administratiu de serveis de prevenció aliè per al
desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte
de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, d’acord amb el que preveu l’article 34 del RD Llei 8/2020, en relació a l'article 29.4 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, amb efectes 31 de juliol de
2020, expedient 1450/2020 i formalitzar l’acta de recepció i liquidació del contracte.
Tercer. Anul·lar la despesa aprovada (AD/) amb número d’operació 220200003781 per import
de 1.998,76 euros atenent a l'extinció de la de pròrroga del contracte administratiu (núm.
2020-0021) de serveis de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats
preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats corresponents a les
especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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8. D’acord amb l’opció proposada pel licitador, la garantia definitiva per import de 1.039,90
euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, es
constituirà mitjançant modalitat de retenció de preu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

7. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida,
d'acord amb la diligència de secretaria de data 13 de juliol de 2020.

Cinquè. Designar com a la responsable del contracte, Sra. Montserrat Serrano Oñate,
Directora de l’Àrea de Serveis Centrals.
Sisè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, Munby 2004 S.L., a EXCELENCIA Y GARANTÍA
PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. i publicar-lo al perfil del contractant.
Setè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del

2.

perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la
formalització, juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la
LCSP.
Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Quart. Anul·lar la despesa aprovada (A/) amb número d’operació 220200002608 per un saldo
disponible de 3.792,03 euros i aprovar l’autorització i disposició de la despesa (AD) per un
import de 4.866,67 euros amb càrrec a l'aplicació 1902.9203.22799 del pressupost vigent i
acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels propers exercicis de
consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual restarà condicionada aquesta
contractació atenent a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de prevenció aliè per
al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria de riscos laborals,
respecte de totes les activitats corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball,
Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, per als exercicis 2020-2024 a favor l’empresa Munby 2004, S.L.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’acord amb el que preveu l’article
34 del RD Llei 8/2020, en relació a l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1924/2020, relatiu al contracte administratiu de Serveis de Serveis
d'assistència lletrada i assessorament jurídic.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’alcaldia, de data 15 de juny de 2020.
2. Per informe del servei de secretaria general de data 15 de juny de 2020, s’acredità la
necessitat de contractar els serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada en processos
jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’extensió i àmbits següents:
a) L’assistència lletrada a l’Ajuntament en els processos judicials que es segueixen en
qualsevol instància i via jurisdiccional, ja sigui com a part demandada o com a part actora.
Aquesta prestació es denomina variable, com a prestació només determinable segons els
litigis que es produeixin.
b) L’assessorament jurídic per a la prevenció, preparació i desenvolupament dels
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Adjudicació del contracte de serveis d'assistència lletrada i assessorament jurídic a
FJM Advocats (Expedient 1924/2020)

procediments jurisdiccionals, que constitueixen la part fixa del contracte, com a prestació
mensual determinada.
3. Per acord de Junta de Govern de data 23 de juny de 2020 es va aprovar l'expedient
d’aquesta contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, amb un
pressupost de licitació de 16.855 euros, sense IVA.

4
2

a.1
35,00
33,76

Criteris clàusula 8a del PCATP
a.2
b
c.1
c.2
14,00
26
10
1,5
14,00
0
15
0

c.3
0
0

Puntuació
Total
86,5
62,76

Segon. Quant a les pliques números 1 y 3, presentades per Tortajada Advocats i AC Legal
Abogados y Asesores Legales, S.L.P. respectivament, es proposa a l’òrgan de contractació la
no admissió al procediment, d’acord amb la motivació expressada a l’apartat primer.”
En aquest apartat, la Mesa de Contractació motivà el següent: “De l’obertura i lectura de les
proposicions, cal considerar d’entrada que hi ha dos proposicions que presenten defectes no
esmenables que afecten la seva admissió, i són les següents:
Nú
m.
1
3

Presentada per

Defecte essencial

Tortajada Advocats
AC Legal Abogados
Legales. S.L.P.

y

Asesores

Proposició econòmica dels serveis fixos
d’assessorament: 16.012,25 euros
Proposició econòmica dels serveis fixos
d’assessorament: 8.988,09 euros

La clàusula quarta del Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars (PCATP en
endavant), relativa al pressupost de licitació i valor estimat del contracte disposa al seu apartat
primer que «el pressupost anual total i net, ascendeix a la quantia total màxima de 16,855,00
euros, corresponents 6240,00 euros als serveis d’assessorament jurídic (part fixa) i 10.615,00
euros als serveis d’assistència lletrada (part variable). Els tipus de licitació, doncs,
s’estableixen sobre la part fixa del contracte, 6.240,00 euros, essent aquest preu net millorable
a la baixa; i en la part variable, sobre cadascun dels tipus màxim de preus unitaris. Aquests
tipus, constitueixen les xifres màximes per sobre de les quals es desestimaran les ofertes dels
licitadors»
Aquesta conseqüència jurídica del final de la clàusula 4.1 està en connexió amb les clàusules
1a, 5a, 8a, 29a, 35a i concordants, com s’adverteix també al model annex 1 de proposició
d’ofertes. Per això, considerant que ambdues proposicions ultrapassen a l’alça el tipus de
licitació de 6.240,00 euros, aquesta Mesa considera en aplicació del previst al PCAPTP que
no procedirà a l’avaluació d’aquestes dues ofertes, ni es recull a l’acta la resta de les seves
propostes. Igualment, la Mesa farà la proposta corresponent perquè l’òrgan de contractació les
consideri desestimades i no admeses al procediment de contractació.»
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«Primer. De conformitat amb les clàusules 6a, 11a, 12a, 13a i concordants del PCAP que
regula el procediment i amb la motivació dels apartats precedents, la Mesa de Contractació
realitza la següent proposta per a la classificació i resolució de l’adjudicació per l’òrgan de
contractació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 14 de
juliol de 2020, va formular la següent proposta:

5. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
la garantia definitiva s’ha establert en modalitat de retenció de preus, d'acord amb la diligència
de secretaria de data 20 de juliol de 2020.

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la proposta i
motivació de la Mesa de Contractació a la sessió de data 14 de juliol de 2020, i d'acord amb la
motivació de la Mesa de Contractació, declarar no admeses al procediment les proposicions
presentades per Tortajada Advocats i AC Legal Abogados y Asesores Legales, S.L.P.
Segon. Adjudicar a l’empresa FJM Advocats, com a millor oferta presentada, el contracte
administratiu de Serveis d'assistència lletrada i assessorament jurídic, per l'import anual
màxim previst al PCAP de 16.855,00 euros nets, sense IVA, que s'executaran segons la
proposició econòmica presentada de 6.000 € nets, corresponents a la part fixa del contracte,
amb una dedicació de 16 hores mensuals, i la resta corresponents a la part variable, d'acord
amb els preus unitaris proposats per l'adjudicatari, segons la litigació que es produeixi.
Tercer. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici de
2020, per l’import de 10.197,27 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0101.9201.22604
del pressupost vigent i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels
exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024 de consignació pressupostària adequada i suficient, a la
qual restarà condicionada aquesta contractació en cas que es produeixin les eventuals
pròrrogues previstes en el PCAPTP.
Quart. Designar com a responsable del contracte, Xavier Ortega Codines, secretari municipal.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant.
Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 1) Publicar al Perfil del
Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del perfeccionament del contracte, el
certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització, juntament amb el contracte, d’acord
amb allò previst a l’article 154 de la LCSP. 2) Comunicar les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès (Expedient 2509/2020)
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2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 188, de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 9 de març de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2509/2020, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb
l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès, en forma de conveni.

III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- 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.
- 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 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
Per tot això, s'acorda:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la
concessió directa de subvencions, i atès que s’ha emès l'informe d'Intervenció en el qual
s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Vist l'informe Tècnic del servei de Gent Gran, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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Vist que degut a la situació actual de crisi provocada per la Covid-19, l’Ajuntament de Badia
del Vallès ha estimat convenient la redistribució dels imports de les partides consignades
originàriament en el pressupost general.
Vist que aquesta redistribució afecta a la partida consignada per a la concessió de la
subvenció nominativa a favor de l’ Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès
que s'estableix en la total quantitat de 1.500 euros per a la realització dels tallers de
Gimnàstica Passiva a la Gent Gran.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0803.2319.48902 amb un import de 5.100 euros per a l'atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès, per fer un
taller de gimnàstica passiva de gener a juny i de setembre a desembre dirigides especialment
al col·lectiu de les persones Grans, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació de Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès per import de 1.500 euros, amb
càrrec a l’aplicació 0803.2319.48902, per organitzar el taller de gimnàstica passiva dirigida a la
Gent Gran del Municipi, i formalitzar-la amb la signatura del corresponent conveni, en el que
es detallin les obligacions i compromisos del concessionari per a aplicar la subvenció i
justificar-la.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2614/2020, relatiu a l’Addenda Contracte Programa per a la implementació de
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19
durant l’exercici 2020.
II. Relació de fets
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals titulars
de contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.
Durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions d’ambdues
administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del treball entre el DTSF i
les entitats municipalistes. Per a l’exercici 2020, es va signar una pròrroga a l’Addenda 2019.
La situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de les
persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum d’activitat,
com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més
fragilitat perquè presenten malalties cròniques o també per raó de l’edat.
Des d’un inici de la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia, l’ajuntament està
duent a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i
ciutadanes del municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social i per atendre les
necessitats d’atenció domiciliària generades per la pandèmia.
L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més que mai un
reforç extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats derivades de la pandèmia
ateses les circumstàncies actuals, amb limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de
protecció i seguretat de tots els participants.
Tenint en compte que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i
sanitària fa necessari que s‘hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Favorable
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Aprovar l’Addenda al Contracte Programa subscrit amb el DTASF, per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la
pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020 (Expedient 2614/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant en
l’Alcaldia aquesta formalització.

de pròrroga CP per a l’any 2020 i redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven
inclosos, el DTSF ha acordat incrementar el suport als ens locals a través d’una nova addenda
que abasta el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020.
Atès l’informe tècnic adjunt a l’expedient, emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i
Feminisme.
III. Fonaments de dret
 Llei 38/2003, general de subvencions.

 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 l’Addenda al Contracte Programa subscrit amb el DTASF, per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de
la COVID-19 durant l’exercici 2020,
Segon.- Acceptar les subvencions assignades en l’esmentat Contracte Programa pels
següents conceptes i imports:
. Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD): 14.052,00 €
Màxim hores previstes: 1.310,21 h.
. Fitxa 45.3. Accions de voluntariat 11.538,86 €
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a travès
del mateix portal EACAT.

Aprovar les bases generals dels Premis Excel·lència 2020 (Expedient 1954/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1954/2020 relatiu a les Bases Generals dels Premis Excel·lència 2020.
II. Relació de Fets
Aquest any 2020 tindrà lloc l’11a edició dels Premis Excel·lència de Badia del Vallès, amb la
finalitat de fer un reconeixement de l’alumnat que hagi destacat per l’excel·lència dels seus
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 Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Codi Validació: GWSG46LN6RPGD2Z36SAY5XTSD | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 29

 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

resultats acadèmics (millor expedient acadèmic, millor trajectòria acadèmica i superació
personal) en l´etapa de l´Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i
Programes de Formació i Inserció.
La finalitat pública dels premis és promoure i fomentar l'èxit educatiu de l'alumnat d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció, i
opten a premi tots els i les alumnes que cursen els cicles i etapes anteriorment esmentades.

A continuació s’especifiquen les tipologies de premis a la que pot optar l’alumnat:
 S´atorgaran, per cada institut de Badia del Vallès, tres Premis per curs d’Educació
Secundària Obligatòria, a estudiants que obtinguin les millors qualificacions. En cas
d’empat s’atorgarà un quart Premi per curs.
 S’atorgarà, per cada institut de Badia del Vallès, tres Premis per curs de Batxillerat, a
estudiants que obtinguin les millors qualificacions.
 S’atorgarà, un Premi a l´estudiant que obtingui la millor trajectòria acadèmica de cada
família professional de formació professional de l´Institut Badia del Vallès.
 S’atorgarà un Premi, per cada Programa de Formació i Inserció, a l´estudiant que
obtingui la millor trajectòria acadèmica.
 S´atorgarà, per cada institut de Badia del Vallès, un Premi a l’estudiant que obtinguin el
reconeixement a la superació personal.
En aquesta edició hi ha la previsió de fer entrega de 44 premis.
El premi consistirà en 125,00 euros per estudiant premiat i un diploma acreditatiu de la
distinció obtinguda. La despesa total serà de 5500 euros.
El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
pare/mare/tutor en cas que l’alumne guanyador sigui menor d’edat. En cas que l’alumne sigui
major d’edat, es farà transferència bancària al seu compte bancari, si no disposa de compte
bancari, es farà al del seu pare/mare/tutor.
El pagament es farà en el termini màxim de tres mesos des de la data de concessió d’aquests.
III. Fonaments de dret
1r. La concessió dels Premis Excel·lència 2020 es basa en l’aplicació a més a més del que
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Els centres educatius de secundària de Badia del Vallès, actuen com a col·laboradors en la
proposta dels alumnes mereixedors d´aquests premis. Els centres educatius, com a agents
col·laboradors, fan arribar al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badia del Vallès, els noms
de les persones guanyadores, de les diferents modalitats de premis, escollides d’acord amb
els criteris de valoració establerts.
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La matriculació de l’alumnat als centres educatius d’Educació Secundària Obligatòria,
Educació Postobligatòria o a Programes de Formació i Inserció del municipi, és considerada
com a requisit d’inscripció prèvia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El procediment s’ha de regir en règim de concurrència competitiva, sota els principis de
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

estableixen les bases específiques d’aquests premis, les Bases generals tipus reguladores de
la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020, publicada íntegrament en BOPB
número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions i el seu Reglament.
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 publicat al BOP de data 09 de març de 2020

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i la pàgina web de
l’ajuntament http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de l´Ordenança i de les Bases Generals
de Subvencions.

Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i els centres educatius de
primària i secundària del municipi per establir el marc de col·laboració (Expedient
2422/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2422/2020 relatiu als convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Badia
del Vallès i els centres educatius de primària i secundària del municipi.
II. Relació de Fets
L’objecte d’aquesta proposta de conveni de col·laboració és l’establiment del marc de
col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius de Badia del Vallès: l’escola La Jota,
l’escola La Sardana i l’escola Las Seguidillas, l’Institut Federica Montseny i l’Institut Badia del
Vallès.
L'Ajuntament de Badia del Vallès:
 Té com a prioritat garantir l'exercici efectiu del dret a l'educació de tota la
ciutadania, i en especials dels infants, adolescents i joves, com a element clau
per garantir la igualtat d'oportunitats, la qualitat de vida, la cohesió social i el
desenvolupament de la comunitat.
 Considera que l'escola pública és central al territori per a l'assoliment
d'aquests objectius i vol donar-li tot el seu suport per contribuir a la seva
qualitat i capacitat de resposta als difícils reptes educatius actuals.
 Donarà suport als centres escolars del municipi que treballin per aconseguir
una escola de qualitat: que tinguin presents les necessitats de les diverses
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Segon. Aprovar l’autorització de la despesa per import de 5.500 € (cin mil cinc-cents euros)
amb càrrec a la partida 1003.3201.48100 del pressupost vigent per l’any 2020.
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Primer. Aprovar les bases generals dels Premis Excel·lència 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

tipologies d'alumnes en funció dels seus moments evolutius; que confiï
plenament i col·labori amb les famílies en la tasca educadora; que formi part
de la comunitat i s'impliqui en les seves iniciatives; que s'integri en els espais
de treball comunitari; que confiï en les capacitats del seu alumnat i els ajudi a
construir el seu projecte de vida i que afavoreixi la innovació educativa.
Aquest suport serà tant a nivell econòmic com a nivell de recursos específics.

- 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.
2n. És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29
d’abril de 2020, publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de
maig de 2020 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i els eu
Reglament.
3r. 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 publicat al BOP de data 09 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i els centres educatius de
primària i secundària del municipi: CEIP la Jota, CEIP la Sardana, CEIP les Seguidilles, IES
Badia del Vallès i IES Federica Montseny, per establir el marc de col·laboració.
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- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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III. Fonaments de dret
1r. Entre d’altra:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’estableix una aportació municipal de 2.000,00 € per cada centre educatiu prevista al
pressupost 2020 de l’Ajuntament. Destinats a subvencionar les accions descrites a la clàusula
segona del conveni.

Segon. Aprovar les autoritzacions de despesa per un total de 10.000,00 euros del pressupost
vigent per l’any 2020 a càrrec de les partides:






1003.3201.48101 CEIP La Sardana de 2.000,00€
1003.3201.48102 CEIP La Jota de 2.000,00€
1003.3201.48104 CEIP Les Seguidilles de 2.000,00€
1003.3201.48105 IES Badia del Vallès de 2.000,00€
1003.3201.48106 IES Federica Montseny de 2.000,00€

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 2628/2020 relatiu a l’acceptació de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de
Barcelona, dins del Catàleg de Serveis 2016-2019.
II. Relació de Fets
Per Resolució 2019-0144 de 6 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar
la presentació de les sol·licitud de subvencions que la Diputació de Barcelona va aprovar en
sessió 20 de desembre de 2018 del Catàleg de serveis 2019 del Pla «Xarxa de Governs
Locals 2016-2019», i el seu règim regulador que conté els recursos que es convoquen.
Que en data 25 d’abril de 2019 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha resolt la
concessió de l’ajut econòmic del Catàleg de serveis 2019, següent:

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2016-2019 actuació - Promoció de la Salut (Expedient 2628/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant l’Alcaldia
aquesta formalització.

En data 11 de juliol de 2020, la Diputació ens informa de la manca de la justificació de la
subvenció, per poder fer el pagament d’aquesta, mitjançant un requeriment de justificació.
Aquesta sol·licitud s’entén acceptada per part de l’ens destinatari si en el termini d’un mes,
comptant a partir de la data de publicació, no manifesta expressament que hi renuncia.
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
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- Promoció de la Salut amb codi 19/Y/270692 per import de 3.000 euros

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.
- 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, s'acorda:
Primer. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2016-2019 de la següent actuació:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2370/2020, relatiu a subvencions sol·licitades a una altra administració
referent al programa sectorial per la millora de camins municipals.
II. Relació de Fets
1. Que la Diputació de Barcelona va adoptar l'acord de la Junta de Govern, en sessió de 25 de
juny de 2020, sobre "Aprovar el Programa sectorial per la millora de camins municipals".
L'anunci s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de juny de
2020.
2. Que aquest ajut implica un total de 10.000 euros, 5.000 el 2020 i 5.000 el 2021.
3. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès té la necessitat de millorar el camí municipal de
l’accés als horts urbans municipals, ja que a dia d’avui s’inunden i queden plens de fang,
impedint que accedeixin al recinte vehicles i vianants.
4. Que la subvenció no ens obliga a cap co-finançament i no s’efectuarà cap bestreta de la
subvenció.
5. Tal com es detalla a l’informe, existeix la previsió de crear un projecte i generar crèdit per a
poder realitzar la contractació del servei.
6. Que l’ajut és per a inversions i cal fer-lo a través de capítol 6, de manera que cal crear una
nova partida.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases Programa sectorial per la millora de camins municipals, aprovat per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 25 de juny de 2020,publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de juny de 2020.
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat 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.
Per tot això, s'acorda:

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Aprovar l’acceptació de l’ajut del programa sectorial per la millora de camins municipals
de la Diputació de Barcelona (Expedient 2370/2020)
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Segon. Aquesta acceptació no es notificarà, ja que s’entén acceptada per part de la Diputació
de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Promoció de la Salut amb codi 19/Y/270692 per import de 3.000 euros

Primer. Aprovar l’acceptació de l’ajut del programa sectorial per la millora de camins municipals
de la Diputació de Barcelona.
Segon. Crear un projecte i generar crèdit per a poder realitzar la contractació del servei amb
una nova partida.

Aprovació de la sol·licitud d’indemnització per danys i perjudicis a causa de la
suspensió del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment de neteja de
jardins i espais municipals (Expedient 1734/2020)

Expedient número 1734/2020, relatiu a l’aprovació de la sol·licitud d’indemnització per danys i
perjudicis, presentada per Fundació Tallers de Catalunya, a causa de la suspensió de vigència
del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais
lliures municipals, pel període comprés entre el 17 de març i el 31 de maig de 2020.
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
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.
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 del 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
3. En la sessió celebrada el 6 de maig de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
d’aprovar l’aixecament gradual, fase 1 “Confinament parcial”, de la suspensió d’aquest
contracte, amb data d’efectes des del dia 7 de maig de 2020 i durant tota la primera quinzena
de maig i disposar la modificació de la dotació del personal que presta el servei habitualment a
un 27,27% del total de la plantilla i la modificació de la prestació del servei basada en la posta
a punt d’aquells parcs i jardins que estaven més descuidats per la situació actual i a atendre

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

2020-E-RC-2728 – Factura 2020-966 / Núm. de factura:720032;
Concepte: Indemnització contracte jardineria mes de març; Import total: 6.437,20€
2020-E-RC-2727 – Factura 2020-965 / Núm. de factura:720033;
Concepte: Indemnització contracte jardineria mes d’abril; Import total: 13.850,14€
2020-E-RC-2726 – Factura 2020-964 / Núm. de factura:720034;
Concepte: Indemnització contracte jardineria mes de maig; Import total: 15.653,96€
Pel que fa a la factura 2020-964 corresponent a la indemnització del mes de maig es
considera que no es conforme ja que s’ha inclòs la totalitat del servei, és a dir, tant la part de la
indemnització per la suspensió del contracte, com la part de l’execució ordinària del contracte.
Aquest fet es comunica a Fundació Tallers de Catalunya i per aquest motiu en data 7 de juliol
de 2020 presenten la factura 2020-E-RC-3249 – Factura 2020 -1103 / Núm. de factura:
720040; Concepte: Indemnització contracte jardineria mes de maig; Import total: 8.809,55€.
10. Consta a l’Expedient l'informe favorable emès pel Servei de medi ambient de data 14 de

Ajuntament de Badia del Vallès
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9. En data 10 de juny de 2020, Fundació Tallers de Catalunya va presentar les següents
factures:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

les demandes des dels serveis municipals en cas d’emergència en les zones d’interblocs.
(Expedient 1713/2020).
4. En la sessió celebrada el 13 de maig de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
d’aprovar l’aixecament gradual, fase 2 “Obertura parcial”, de la suspensió d’aquest contracte,
amb data d’efectes des del dia 18 de maig de 2020 i disposar la modificació de la dotació del
personal que presta el servei habitualment a un 63,63% del total de la plantilla i la prestació del
servei basada en el manteniment i la neteja simultània de parcs i zones interblocs (Expedient
1754/2020).
5. En la sessió celebrada el 27 de maig de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
d’aprovar l’aixecament gradual, fase 3 “Obertura total”, de la suspensió d’aquest contracte i
disposar el reinici total de la vigència del contracte amb data d’efectes des de l’1 de juny de
2020 i amb totes les condicions establertes al contracte. Per tant, a partir d’aquesta fase 3 la
prestació d’aquest servei ja serà l’ordinària comptant amb el 100% de la dotació del personal
(Expedient 1867/2020).
6. En data 5 de maig de 2020, Fundació Tallers de Catalunya va presentar instància amb núm
de registre d’entrada 2020-E-RE-1172, en què sol·licitava la declaració de la suspensió total de
l’esmentat contracte i la facturació en concepte de bestreta sense IVA a compte de
l'abonament per danys i perjudicis derivats de la suspensió de l’esmentat contracte. Així
mateix, declarava que en relació als mitjans personals adscrits al contracte i a partir de la
declaració de l’estat d’alarma el dia 14 de març fins a la seva vigència, no s’ha procedit ni es
procedirà a realitzar cap acomiadament ni cap expedient de regulació temporal d’ocupació
sobre els mateixos, ni que els restants mitjans materials hagin deixat d’estar adscrits en cap
moment a l’esmentat contracte.
7. En data 7 de maig de 2020, des del Servei de Medi ambient es va enviar una carta amb
núm de registre de sortida 2020-S-RE-825, en què s’informava a Fundació Tallers de
Catalunya que la indemnització de la suspensió s'havia de sol·licitar un cop s'aixequés
completament la suspensió del contracte i acreditant prèviament tots els conceptes per als
quals es té dret a rebre la indemnització. Així mateix, també se’ls hi va comunicar que no
procedeix realitzar abonaments a compte de la indemnització al fet que doni lloc la suspensió
dels contractes, d'acord amb l'informe de l'advocacia de l'estat de data 7 d'abril de 2020.
8. En data 8 de juny de 2020, Fundació Tallers de Catalunya va presentar tota la documentació
d’acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia per aquells danys i perjudicis
soferts durant el període de suspensió del contracte, tal i com justificant de pagament de
nòmines, nòmines dels treballadors, TC1 i TC2, càlcul proporcional de l’assegurança i quotes
leasing de la furgoneta.

juliol de 2020.

S’ACORDA
Primer. Aprovar la facturació presentada per Fundació Tallers de Catalunya, en concepte de
bestreta sense IVA, a compte de l’abonament per danys i perjudicis derivats de la suspensió
del contracte administratiu reservat de serveis de manteniment i neteja de jardins i espais
lliures municipal, pel període comprés entre el 17 de març i el 31 de maig.
Segon. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Sol·licitud i Justificació de les operacions d’actuacions de millora urbana i social de l’AMB
2016 - 2019 (Expedient 2081/2018)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

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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1r. Segons l’article 34 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ser modificat quant a
redacció, contingut i efectes de forma successiva, davant la situació de crisi generada, entre
d’altres, el 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 el RD Llei 11/2020, de 31 de març, de mesures
urgents complementàries en l‘àmbit social i econòmic.
2n. D’acord amb el procediment establert a l’expressat article 34 del RD Llei 8/2020,
l’Ajuntament farà front als abonaments als contractistes dels danys i perjudicis efectivament
soferts per aquests durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la
seva realitat, efectivitat i quantia per aquells. Aquest danys i perjudicis seran els previstos al
precepte ressenyat i podran tenir el caràcter de pagaments a compte.
3r. Tal i com estableix el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, els danys i perjudicis
pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que
figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió
del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del contracte,
sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el plec i vinculades a
l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el
moment de la suspensió del contracte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2081/2018 relatiu a la Sol·licitud i Justificació de les operacions d’actuacions
de millora urbana i social de l’AMB 2016 - 2019

4. En data 11 de juliol de 2018, per Decret d’alcaldia núm. 2018-0620, es va sol·licitar l’assignació
de 18.493,23 euros de l’anualitat 2018, per a la despesa corrent del servei d’enllumenat públic
(enllumenat Nadalenc).
Un cop adjudicat i executat aquest servei, la despesa efectiva va ascendir a la quantitat de
17.839,76 euros, restant una diferència de 653,47 euros.
5. Segons informe de provisió de data 21 de setembre de 2018, l’ajuntament de Badia del Vallès,
va contractar el servei d’animació per a nens consistent en un circuit de crazy bikes per a celebrar
el dia de la mobilitat sostenible i segura el dia 16 de setembre i activitat de tragaboles inflable
gegant per a celebrar la festa del parc el dia 23 de setembre de 2018, que es vol finançar en part
amb la diferència abans descrita.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre relativa a la Llei General de subvencions i al
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la mateixa Llei.
Per tot això, en l’exercici de les meves competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret número 188/2020 de 9
de març.
S’ACORDA
Primer. Sol·licitar les diferents actuacions que es detallen en el quadre adjunt en el programa
d’actuacions de millora urbana i social de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per les anualitats que
es relacionen:

núm
1
2
3

Descripció
Asfaltat Burgos
Interblocs Saragossa
Xarxa rescat

ACTUACIÓ
2016
2017
77.607,29 €
1.243,51 €
36.667,54 €
8.954;00€

2018

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

2019

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

3. L'import global del PAMUS es correspon amb l'agregació de les aportacions anuals dels
ajuntaments, exceptuant Barcelona, resultants de l'aplicació d'un 0,056% sobre la base liquidable
de l'IBI de l'exercici 2015 de cada municipi, segons acord aprovat pel Consell Metropolità.
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2. L’objectiu del programa d’actuacions de millora urbana i social de l’AMB s’assoleix mitjançant la
nova inversió però també mitjançant el manteniment i el funcionament ordinari dels serveis que
tenen a veure amb l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Els
objectius principals del PAMUS són els de millorar els barris i municipis metropolitans, neutralitzar
els dèficits d'infraestructura dels conjunts urbans i augmentar les dotacions públiques, amb la
concepció bàsica d'equilibrar el territori metropolità i millorar la qualitat de vida de la col·lectivitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. El Programa d'actuacions municipals de millora urbana de l'AMB, (en endavant el PAMUS), es
desplega a cadascun dels municipis, excepte Barcelona, amb els principis de solidaritat, lleialtat,
cooperació institucional i corresponsabilització en el conjunt d'accions i inversions públiques a
desenvolupar .

4
5
6*
7*
8
9

ACS complex esportiu
Correcan Bètica
Enllumenat Nadalenc*
Animació mobilitat Sost
Climatitzacio en EdM
Horts urbans
TOTAL

33.229,26 €

78.850,80 €

78.850,80 €

25.451,19 €
19.546,45 €
17.839,76 €*
653,47 €**
7.237,62 €
8.122,31 €
78.850,80 €

78.850,80 €
78.850,80 €

* Actuació de despesa corrent, prèviament sol.licitada, Decret 2018/0620 de l’11/07/2018

núm
1
2
3
4
5
6
8

Descripció
Asfalt Burgos
Interblocs Saragossa
Xarxa rescat
ACS complex esportiu
Correcan Bètica
Enllumenat Nadalenc
Climatització en EdM
TOTAL

ACTUACIÓ
2016
2017
77.607,29 €
1.243,51 €
36.667,54 €
8.954,00 €
33.229,26 €

78.850,80 €

78.850,80 €

2018

25.451,19 €
19.546,45 €
17.839,76 €
7.237,62 €
70.075,02 €

total
37.911,05 €
8.954,00 €
58.680,45 €
19.546,45 €
17.839,76 €
7.237,62 €
227.776,62 €

Quart. Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i trametre tota la
documentació necessitaria per a la seva justificació.

Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès (AIGMB) (Expedient
1859/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1859/2020, relatiu a la concessió de la subvenció nominativa amb
l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès (AIGMB), en forma de conveni.
II. Relació de Fets

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Tercer. Justificar les despeses corresponents a les anualitats 2016, 2017 i parcialment 2018,
(degut que la intervenció Horts urbans està actualment en execució), amb les actuacions que es
descriuen a continuació pel programa d'actuacions de millora urbana i social de l'AMB, (PAMUS):
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Segon. Sol·licitar canvi de destí, per l’import de 653,47euros, de l’actuació: Servei d’enllumenat
Nadalenc 2018, per a part de l’actuació: servei d’animació per a nens consistent en un circuit de
crazy bikes per a celebrar el dia de la mobilitat sostenible i segura el dia 16 de setembre i activitat
de tragaboles inflable gegant per a celebrar la festa del parc el dia 23 de setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

** Actuació per la que es sol·licita canvi de destí de part de la despesa corrent 2018.

Vists els Pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació
0705.3341.48105 amb un import de 1.000 euros per a l'atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès
(AIGMB), amb l’objecte de dinamitzar els espais que tenen com a finalitat l'assaig musical dins
del Casal de Joves i que estan adequats per aquest fi, gestionar els bucs d'assaig perquè totes
les demandes puguin ser satisfetes i potenciar el teixit de grups musicals i promoure activitats
de participació cultural.

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.
- 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 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa, en forma de conveni, a favor de
l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès (AIGMB) per import de 1.000
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Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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Vist l'informe Tècnic del servei de Cultura, on es recull la finalitat d’aquesta col·laboració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la
concessió directa de subvencions, i atès que s’ha emès l'informe d'Intervenció en el qual
s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.

euros, amb càrrec a l’aplicació de la partida 0705.3341.48105, per a gestionar els bucs
d'assaig i formalitzar-la en el corresponent conveni, en el que es detallin les obligacions i
compromisos del concessionari per a aplicar la subvenció i justificar-la.
SEGON. Notificar als interessats i requerir-los per a la signatura del Conveni, delegant en
l’Alcaldia aquesta formalització.

I. Identificació de l’expedient
Expedient 4720/2019 relatiu a la Justificació de Subvenció directa a l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Badia del Vallès l´Oreneta.
II. Relació de Fets
Que mitjançant resolució d´alcaldia núm 162/2014 de 28 de març de 2014, es va procedir al
reconeixement de l´”Associació de voluntaris de protecció civil de Badia del Vallès d´Oreneta”
com a associació única amb vinculació funcional amb aquest ajuntament, en atenció al
disposat a l´article 5.2 del decret 27/2001, de 23 de gener pel qual s´aprpva el reglament de
les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, i en atenció a l´informe
favorable de l´Inspector en cap de la policia local de Badia del Vallès, senyor José Carlos
Izquierdo López de data 19 de març de 2014.
Que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badia del Vallès l´Oreneta és una entitat
independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada de
conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i
està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el
Decret 27/2001, de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntari de protecció
civil de Catalunya.
Que en data 5 d´abril de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar la
pròrroga el conveni subscrit amb l´Associació de voluntaris de Protecció Civil l´Oreneta
(expt.998/209, relatiu al Conveni de col·laboració amb aquesta entitat.
Que en el s´acorda segon s´estableix «atorgar una subvenció nominativa a favor de l
´Associació de voluntaris de protecció civil de Badia del Vallès l´Oreneta per import de
2.800,00€ amb càrrec a l'aplicació 1501 1351 48900 del pressupost de despeses de la
Corporació per al 2019».

Que aquesta entitat a dut a terme de forma satisfactòria les activitats objecte del conveni,
assolint un alt grau de participació en les mateixes per part de la població del municipi, fent
valer en tot moment el compromís adquirit amb aquest Ajuntament i demostrant la seva estima
pel municipi i la seva ciutadania, participant en tots aquells actes, activitats i esdeveniments
que s´han dut a terme a la ciutat (cursa, festa major…) així com a col·laboracions amb policia
local i brigada en cas d´alertes o sinistres meteorologics.
Tanmateix, tal i com s’expressa al punt cinquè de l’esmentat conveni, l’entitat ha presentat els
rebuts de les despeses que han estat destinades a les activitats conveniades.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Justificació de Subvenció directa a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Badia del Vallès l´Oreneta (Expedient 4720/2019)

Tota aquesta documentació s’adjunta a l’expedient.

- És d’aplicació a més a més del que s´estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020.
- 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 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació presentada per l´entitat Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Badia del Vallès l´Oreneta., parcialment, i per import de 1608,03 euros.
Segon. Requerir, per part de la Tresoreria a l´entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Badia del Vallès l´Oreneta, a fi de que reintegri la part de la subvenció no justificada, per
import de 631,97 euros.
Segon. Notificar a l´entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badia del Vallès l
´Oreneta.
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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.
-Article 109 de la de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Que el període de justificació de les subvencions per a entitats 2019, es va veure afectat per la
crisi de la COVID-2019. Per aquest motiu, a dia d’avui tenim moltes entitats que no han pogut
justificar correctament la subvenció atorgada i des dels diferents serveis municipals s’estan
flexibilitzant les dates per a poder gestionar les justificacions de forma correcta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

De tot plegat, i valorant molt positivament el desenvolupament de les actuacions portades a
terme per l´entitat, de l´anàlisi de tota la documental es desprèn que de la subvenció atorgada
per l´ajuntament (avançament del 80% de la quantia compromesa al conveni de col·laboració
pel 2019) per import de 2240,00 euros, la justificació no arriba al 100% d´aquesta quantia, la
suma de tots els documents acreditatius de la mateixa ascendeix a un total de 1608,03 euros,
per tant, l´entitat haurà de retornar a l´ajuntament l´import total de 631,97 euros, en concepte
de subvenció atorgada no justificada.

justificació de la concessió de les subvencions per concurrència competitiva a les
entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès (Expedient 905/2020)

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

Número: 2020-0024 Data: 29/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 905/2019 relatiu a la justificació de la concessió de les subvencions per
concurrència competitiva a les entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 24 de juliol de 2019 es van aprovar les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a entitats, associacions i
grups no formals, sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats i Associacions de Badia
del Vallès, així com els formularis annexos I, II, III.

Tres dels projectes que van entrar per registre a les dates establertes dins de les Bases de la
Convocatòria de les mateixes Subvencions per a Entitats 2019 no van ser valorats per els/les
tècnics/ques i Responsables d’Oficina Tècnica corresponents, quedant, per tant, fora del
recompte de punts per poder obtenir la subvenció per a entitats 2019.
Aquest fet va fer que la relació de punts, i per tant, les quantitats atorgades a les entitats que
van presentar projectes, quedés modificat i recollit a l’expedient 238/2020.
El període de justificació de les subvencions per a entitats 2019, es va veure afectat per la crisi
de la COVID-2019. Per aquest motiu, a dia d’avui tenim moltes entitats que no han pogut
justificar correctament la subvenció atorgada i des del Servei de Cultura s’estan flexibilitzant
les dates per a poder gestionar les justificacions de forma correcta.
A continuació, es presenta una taula on es recull les entitats que han justificat correctament la
quantitat atorgada per la sol·licitud de les subvencions per a entitats 2019 i com a mínim
consten de forma correcta: la memòria d’activitats, balanç econòmic, factures justificatives i
certificat o declaració responsable d’estar al corrent de la seguretat social i d’hisenda.

NOM ENTITAT

NOM PROJECTE

IMPORT PAGAMENT
RESTANT

Associació Espanyola
contra el Càncer

Foment de la participació ciutadana
en al lluita contra el càncer a Badia
del Vallès

254,81 €

Fundació Privada Tallers
de Catalunya

Natació adaptada a les persones
amb diversitat funcional

129,32 €

Parròquia Mare de Déu
de la Mercè

Caritas Parroquia de Badia del
Vallès

129,32 €

Associació de Vidus i
Vidues de Badia

Taller de cançons per atendre
persones amb dificultats

127,55 €

Fundació Cívica Oreneta
del Vallès

Tu també pots

92,12 €
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En data 13 de gener de 2020, des del Servei de Cultura es detecta un error material a la
concessió de les subvencions per a entitats del 2019.
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En data 19 de desembre de 2019 s’aprova l’atorgament de les subvencions a entitats i el
pagament del 80% atorgat, notificat i abonat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’import destinat a les subvencions, segons el pressupost aprovat pel Ple de la corporació en
sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2018, és de 25.000 euros a càrrec de la
partida 0701.3301.48111.

Justificació subvenció del programa “Contractació de joves en pràctiques” de la
Garantia Juvenil (Expedient 2432/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. Vista la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a
l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
(SOC – JENP).
2ón. Vista l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
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II. Relació de Fets
1. En data 17 de juliol de 2018 es publica al DOGC l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
2. En data 9 de juliol de 2019, es publica al DOGC la resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny,
per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 465039).
3. Tenint en compte els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur,
tot i haver obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball, i
analitzat les necessitats dels serveis municipals per a acollir a persones joves en un contracte
de pràctiques, en data 26 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès presenta al SOC,
via EACAT, una sol·licitud per a la contractació de 3 joves en pràctiques.
4. En data 9 d’octubre de 2019, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) comunica
mitjançant resolució a l’Ajuntament, l’atorgament d’una subvenció per un import total d’11.000
euros, corresponent a la contractació d’un jove inscrit a la Garantia Juvenil. Així mateix informa
que denega la resta de subvencions sol·licitades, d’acord amb l’aplicació dels criteris de
repartiment establerts a l’article 8 de la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny i la base 13
de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.
5. La contractació en pràctiques de la Tècnica de projectes educatius de medi obert, amb la
categoria professional de tècnic/a de gestió de programes, s’inicia el 30 d’octubre de 2019 i
finalitza el 29 d’abril de 2020.
6. Un cop finalitzada la contractació, i tenint en compte els costos salarials facilitats des de
Recursos Humans de l’Ajuntament, es realitza la justificació de la subvenció atorgada, tal com
recull la Base 21 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i
que fa referència a la justificació.
7. Segons les dades facilitades pel departament de RRHH, el cost total de la contractació ha
estat de 9.727,03 euros. Aquest import és inferior a la subvenció atorgada d’11.000 euros i que
es correspon amb el mòdul econòmic d’una contractació.
8. Consta a l'expedient instruït, tota la documentació relativa a la justificació de la subvenció
atorgada, per la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2432/2020, relatiu a justificació d’una subvenció per a la contractació de
Joves en Pràctiques en el marc de la Garantia Juvenil.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovar la modificació dels horaris de tancament de les terrasses
del municipi, a partir del 22 de juliol fins nou avís (Expedient 2675/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2675/2020, relatiu a l’aprovació de la modificació dels horaris de tancament
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Primer. Aprovar i presentar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la justificació
econòmica de la subvenció atorgada, per la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un import total de 9.727,03
euros.
Segon. Presentar la renúncia parcial de la subvenció atorgada, per un import total de 1.272,97
euros, corresponents a la diferència entre els costos salarials de la contractació i el mòdul
econòmic d’11.000 euros, que el SOC va atorgar a l’Ajuntament, per subvencionar l’esmentada
contractació.
Tercer. Notificar la present resolució al Servei d’Ocupació de Catalunya via EACAT.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
3r. Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90P001,
aprovat per Decisió d'execució de la CE, de 12 de desembre de 2014.
4t. Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el
procediment d'inscripció entre d'altres mesures modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol; i
pel Reial decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
5é. Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i
bon govern.
6è. Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya
7è. 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.
8è. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en matèria
de foment de l’ocupació, i 71.1 g) 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 com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i
de la lluita contra l’atur.
9é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la mateixa convocatòria.
10è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de delegacions número
2020/188, de 10 de febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020, en la Junta de Govern
Local.

de les terrasses a partir del 22 de juliol fins nou avís, per la situació excepcional provocada pel
Coronavirus (COVID-19) durant les últimes setmanes.
II. Relació de Fets
Primer. Arran de la situació d’emergència sanitària global viscuda per l’aparició de la
COVID-19.



Període de l’1 de juny fins a l’inici del curs escolar durant el mes de setembre:

a) Per a terrasses ubicades a una distància inferior a 40 metres dels habitatges:
- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges, fins a les 23.00 hores de la nit.
- Divendres, dissabtes i vigílies de festa, fins a les 00:30 hores de la nit.
b) Per a terrasses ubicades a una distància superior a 40 metres dels habitatges:
- Fins a la 1 de la nit, tots els dies.
 Període de l’inici escolar al 31 de maig.
L’horari finalitzarà mitja hora abans en cadascú dels horaris previstos anteriorment.
III. Fonaments de dret
1r. Els horaris de tancament de les terrasses de bars queden establerts segons acord de la
Comissió de Govern de 5 de juny de 2002.
2n. Ordenança Municipal de convivència i civisme de Badia del Vallès.
3r. Ordenança sobre l’ocupació de la via pública.
4t. 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. Aprovar la modificació dels horaris de tancament de les terrasses del municipi, a partir
del 22 de juliol fins nou avís, de diumenge a dijous fins a les 23.00 h i els divendres, dissabtes i
vigílies de festius fins a les 24.00 h.
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L’horari d’inici serà, en tots els casos, a partir de les 8:00 hores del matí. L’horari de finalització
serà el següent:
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Tercer. Actualment, les condicions horàries per a bars i restaurants i períodes d’instal·lacions
de terrasses són:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Arran de les mesures urgents implementades pel Real Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19; i de l’impacte que sobre els locals destinats a restauració de
Badia del Vallès se’n deriva, es va aprovar (exp. 1972/2020), la modificació dels horaris de
tancament de les terrasses del municipi, fins a les 23.00 h.

Segon. Notificar l'acord a l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l’Àrea de Seguretat
Ciutadana.
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