Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/26

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

29 / de juliol / 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
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

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: 2020-0025 Data: 02/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Xavier Ortega Codines (2 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 02/09/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

Eva María Menor Cantador (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/09/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

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 22 de
juliol de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2674/2020)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2674/2020, 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: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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
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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.

que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 252.358,22 € euros de
la següent relació: O/2020/174.
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 252.358,22 euros de la següent relació: núm. P/2020/183.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2655/2020 relatiu a la renúncia de la subvenció concedida per la Diputació
de Barcelona destinada al projecte Cruïlla.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va
aprovar l’acord núm. 5/20 relatiu a l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2020 (exp. núm.
2019/0015078) i el seu règim jurídic i econòmic. Així com l’aprovació de la convocatòria per a
la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
En data 10 de febrer de 2020 se signa el Decret per sol·licitud de les subvencions sol·licitades
a la Diputació de Barcelona des de les diferents àrees de l’Ajuntament, entre les quals es feia
referència al recurs econòmic per al finançament de projectes d’èxit escolar per import de
9.000 euros, per al projecte «Projecte de diversificació curricular Cruïlla» (C1-100-20).
En data 29 de maig de 2020, es publica al BOP la resolució provisional del procediment de
concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l'any 2020 i modificació del règim del Catàleg.
En data 16 de juny de 2020, se signa la proposta d’acord de l’Ajuntament per l’acceptació dels
ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals,
per les àrees de Ciutadania i Drets Civils i Promoció Social i Acompanyament Educatiu, entre
les quals es troba el recurs econòmic per al finançament de projectes d’èxit escolar per import
de 9.000 euros, per al «Projecte de diversificació curricular Cruïlla» (C1-100-20).
En data 16 de juliol de 2020, des de l’Institut Federica Montseny, centre educatiu on es porta a
terme el projecte de diversificació curricular Cruïlla, es comunica al servei d’Educació de
l’Ajuntament, que donada la situació derivada per la COVID-19, i per tal de poder garantir la
traçabilitat dels grups classe, no es portarà a terme el projecte Cruïlla al curs 2020-2021.
III. Fonaments de dret
1r. És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, 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,
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Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada per portar a terme el «Projecte de
diversificació curricular Cruïlla (Expedient 2655/2020)

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.

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.
Per tot això,s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 830/2020 relatiu a la Justificació de Subvenció directa a la Fundació Aldees Infantils
SOS Catalunya
II. Relació de Fets
Que mitjançant Decret núm. 2019/1511, de 27 de desembre, es va aprovar el Conveni
administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i l’entitat Aldees Infantils
SOS Catalunya per a col·laborar amb l’ajuntament en l’execució del projecte de Centre Obert,
mitjançant la metodologia del SIS, per als infants de Badia del Vallès, en les edats compreses
entre els 6 i els 12 anys (primària), així mateix es va aprovar el document de despesa ADO per
import de 10.000,00 euros corresponent a 2019, i amb càrrec a la partida del pressupost vigent
per a 1003 2320 48000.
Consta a l’expedient document de pagament, a favor de l’entitat, per import de 8000,00 euros,
en atenció a l’avançament del 80% de la referida subvenció i segons el que venia recollit a la
Base 41a. Pagament de les subvencions de les Bases d´execució del vigent pressupost
general de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 19 de desembre
de 2018.
Que l’entitat va presentar els documents de justificació del conveni a primers d´any 2020.
Que examinada la documentació justificativa presentada, queda constatat el compliment per
part del beneficiari dels requisits, condicions i compromisos exigits en la convocatòria dins del
termini concedit i de les finalitats perseguides amb l'atorgament de la subvenció.
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, avui dia 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.
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
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Aprovar la justificació total presentada per la Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya
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Segon. Notificar l'acord a La Diputació de Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la renúncia de la subvenció per import de 9000 euros, atorgada a l’Ajuntament,
per portar a terme el «Projecte de diversificació curricular Cruïlla» (C1-100-20).

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.

- 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 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- 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.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- 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.

Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament del 20% restant de la subvenció directa
atorgada, per import de 2.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1003 2320
48000, del pressupost municipal de l´any 2019.
Tercer. Notificar a l’entitat Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya.

Pagament SAD dependència novembre 2019 (Expedient 2711/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2711/2020, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència novembre 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
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Primer. Aprovar la justificació total presentada per la Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya.

prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.

El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
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El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.

Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de
novembre 2019, per import de 23.437,90€ (Vint-i-tres mil quatre-cents trenta-set euros amb
noranta cèntims), amb càrrec a la partida 0803.2312.46500.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD dep gener 2020 ( Expedient 2716/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2716/2020, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència gener 2020.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
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De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del Decret de
delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en data 9 de
març de 2020.
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Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.

Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.

En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.

 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:

L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de gener
2020, per import de 23.723,62€ (Vint-i-tres mil set-cents vint-i-tres euros amb seixanta i dos
cèntims), amb càrrec a la partida 0803.2312.46500.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD social gener 2020 (Expedient 2715/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2715/2020, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social gener 2020.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
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Per tot això, s'acorda:
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De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del Decret de
delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en data 9 de
març de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
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Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
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En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.

Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del
Decret de delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en
data 9 de març de 2020.

Pagament SAD dependència febrer 2020 (Expedient 2718/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2718/2020, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència febrer 2020.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
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Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.
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Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de gener
2020, per import de 3.959,16€ (Tres mil nou-cents cinquanta-nou euros amb setze cèntims) ,
amb càrrec a la partida 0803.2312.46501.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.

 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del Decret de
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
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(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:

delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en data 9 de
març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de febrer
2020, per import de 23.315,54€ (Vint-i-tres mil tres-cents quinze euros amb cinquanta i quatre
cèntims), amb càrrec a la partida 0803.2312.46500.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2710/2019, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social novembre 2019.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
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Favorable
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Pagament SAD social novembre 2019 (Expedient 2710/2020.)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.

Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del Decret de
delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en data 9 de
març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent, per import
3.017,48€ (Tres mil disset euros amb quaranta-vuit cèntims),amb càrrec a la partida
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 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

0803.2312.46501;corresponent al SAD Social del mes de novembre 2019.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos

Pagament SAD social febrer 2020 (Expedient 2717/2020)

II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a
prestacions garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda
a domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva
regulació concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment
el cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 2717/2020, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social febrer 2020.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
 L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.

L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut del
Decret de delegació d'alcaldia: 2020-0188 de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP en
data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de febrer
2020, per import de 3.360,20€ (Tres mil tres-cents seixanta euros amb vint cèntims) , amb
càrrec a la partida 0803.2312.46501.
Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels mateixos.
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No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions
d’aquesta llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats
Autònomes, els estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de
serveis supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
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- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.

Aprovació d'ajuts d’urgència social de Juliol (2) de 2020 (Expedient 2742/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2742/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Juliol (2) de 2020.

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.
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.
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.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets

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 3.143,55€ € (tres mil cent quaranta-tres euros amb
cinquanta-cinc euros), que es facilitaran via transferència bancària als beneficiaris, la relació
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

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. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 995€ que es facilitaran en forma de
recàrrega targeta moneder, la relació dels quals es detalla a l’informe adjunt, a imputar a la
partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2606/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets
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, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent
disset-mil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència
social”.

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.
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.
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Favorable
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Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic (Expedient
2606/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 4.138,55 € (quatre mil cent
trenta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims).

 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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2764/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets
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, amb la finalitat
de regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es
troben en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent
disset-mil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència
social”.

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.
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
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Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic (Expedient
2764/2020)
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Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències
que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès, així com en l’Annex 1, de condicions i requisits per la concessió de les
prestacions d’urgència social 2020.
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Per tot això, S’ACORDA:







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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2744/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Juliol (3) de 2020.
II. Relació de fets
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.
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.
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.
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

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de en d’integració infància i
adolescència (Expedient 2744/2020)
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Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es
relacionen a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències
que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes
contemplats en el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de
Badia del Vallès, així com en l’Annex 1, de condicions i requisits per la concessió de les
prestacions d’urgència social 2020.
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Per tot això, S’ACORDA:

l’exercici 2020.
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

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 en d’integració infància i
adolescència, per import total de 127,00€ (cent vint-i-set euros), que es facilitaran via
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. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport en d’integració infància i
adolescència, per import total de 380€ (tres-cents vuitanta euros), els beneficiaris que figuren
al llistat ens autoritzen a fer l’endós a la Fundació Pere Tarres amb CIF Q58000395E i al Club
de Karate Badia amb CIF F63073647 la relació dels quals es detalla a l’informe tècnic adjunt, a
imputar a la partida 0803 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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.
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Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2517/2020, relatiu al ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa
energètica 2020.
II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local va aprovar el 24 de febrer de 2015 l’Adhesió al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el
qual té la finalitat de donar una resposta efectiva i prevenir les situacions de tall de
subministraments energètics i d’aigua per motiu de manca de recursos econòmics.
Per aquest exercici 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès compta amb una subvenció
vinculada a l’Addenda 2018-2019 del Contracte Programa signat amb el Departament de
Treball Afers Socials i Famílies, per import de 7.865,05 € (set mil vuit-cents seixanta-cinc euros
i cinc cèntims) per destinar a ajuts d’urgència social per a situacions de pobresa energètica.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
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Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 2517/2020)

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.

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 els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del
pressupost vigent, els beneficiaris dels quals ens autoritzen a fer l’endós a cadascuna de les
companyies subministradores.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 204,16€ (dos-cents quatre euros amb setze cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI per import de 401,49€ (quatre-cents un euros amb quaranta-nou cèntims).
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa NATURGY
IBERIA per import de 552,16€ (cinc-cents cinquanta-dos euros amb setze cèntims).
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa GEO
ALTERNATIVA per import de 111,67€ (cent onze euros amb seixanta-set cèntims).
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
COMERCIALIZADORA REGULADORA GRUPO NATURGY per import de 255,93€ (dos-cents
cinquanta-cinc euros amb noranta-tres cèntims).
Setè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per
import de 1.525,41€ (mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-un cèntims ).

Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts escolars
curs 2020/2021 (Expedient 2697/2020)

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 7.865€ (set mil vuit-cents seixanta-cinc euros) corresponents a la partida
0803 2311 48003, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per l’exercici 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per aquest exercici 2020 hi ha prevista la partida pressupostària, suport a la infància -premis i
beques (0803 2317 48100) amb import de 35.600€ (trenta cinc-mil sis cents euros).
Per aquesta convocatòria, tenint en compte la situació d’excepcionalitat amb motiu de la crisi
sanitària pel COVID-19, per la presentació de sol·licituds s’estableixen les modalitats següents:
a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible al lloc
web d’aquest Ajuntament i que es troba al link següent: badiadelvalles.sedelectronica.es
b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació
telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l’OAC (Oficina
d’atenció ciutadana) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Vist les bases pròpies de l’ajuntament, que s’emmarquen en les bases generals reguladores
de la concessió de subvencions adreçades a la infància i adolescència, del Ajuntament de
Badia del Vallès aprovades en Ple Municipal en sessió data 26 de març de 2020.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Els ajuts escolars van dirigits a infants i adolescents empadronats al municipi de Badia del
Vallès, inscrits en qualsevol curs d’ensenyament infantil, primària i secundària obligatòria de
centres amb fons públic, la família dels quals presenten una situació de dificultat social i/o
econòmica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2697/2020, relatiu a la convocatòria d’ajuts escolars, per al curs 2020/2021.
II. Relació de Fets
Aquests ajuts de material escolar s’emmarquen en les bases generals reguladores de la
concessió de subvencions adreçades a la infància i adolescència, del Ajuntament de Badia del
Vallès aprovades en Ple Municipal en sessió data 26 de març de 2020.
L’objectiu d' aquest Ajuntament és facilitar als infants i joves del nostre municipi els recursos
necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral dels
menors.

III. Fonaments de dret
1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.
3er.Llei 12/2007 de 11 d´octubre , de Serveis Socials
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, 2020-0188 de
data 10 de febrer de 2020.
S' ACORDA:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels ajuts
escolars , d' acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com els models que es detallen per accedir a la convocatòria, que s'
adjunten i formen part d' aquest expedient.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist l’informe emès per la Cap dels Serveis Socials, Gent Gran i Dependència i Feminisme.

Segon. Obrir termini de sol·licituds d' ajuts escolars, establint el següent calendari:
El calendari per admissió de les sol·licituds serà a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i fins el 30 de setembre de 2020.
Per aquesta convocatòria, tenint en compte la situació d’excepcionalitat amb motiu de la crisi
sanitària pel COVID-19, per la presentació de sol·licituds s’estableixen les modalitats següents:
a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA disponible al lloc
web d’aquest Ajuntament i que es troba al link següent: badiadelvalles.sedelectronica.es

Cinquè. Publicar el present acord, al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.
Sisè. Donar publicitat del present acord en el taulell d' anuncis de l' Ajuntament de Badia del
Vallès i altres mitjans adients, i notificar als CEIP i a les Ampa , al servei d' Infància i a l' Oficina
d' Atenció al Ciutadà.

Aprovació comissions i despeses bancaries impagats relatives al mes de juny de 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 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 de juny de 2020.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
4. Article 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Quart. Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades personals,
que s' adjunten a l' expedient.
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Tercer. Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit (A) dels ajuts escolars per
import màxim de 35.600 euros, com a previsió en l' exercici 2020 a imputar en la partida
“0803.2317.48100– Suport a la Infància – Premis, beques i p.e.”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la presentació
telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l’OAC (Oficina
d’atenció ciutadana) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

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,

Convocatòria de subvencions entitats 2020 per a la concessió de subvencions per a
projectes socials relacionats amb la crisis causada per la Covid-19 (Expedient
2668/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2668/2020, relatiu a la concessió de la subvencions per concurrència
competitiva a les entitats de Badia del Vallès per a projectes socials relacionats amb la crisis
causada per la Covid-19.
II. Relació de Fets
Vists els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0705.3301.48111
amb un import de 25.000 euros per a l'atorgament de subvencions per concurrència
competitiva per dotar a les entitats, associacions i grups no formals del municipi, de recursos
econòmics per a dur a terme les diferents activitats, projectes i accions.
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.
L’import de les subvencions abans esmentat, s’ha vist reduït a la quantitat de 10.000 euros.
Per aquest motiu, enguany les subvencions per concurrència competitiva per dotar a les
entitats, associacions i grups no formals del municipi de recursos econòmics, aniran
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu pal·liar les conseqüències socials i
econòmiques derivades de la COVID-19 dins del municipi.
Les subvencions són un instrument més dins del conjunt de les polítiques municipals i de les
diferents vies per impulsar-les. A més, els projectes subvencionats en un moment de crisis
com l’actual, són un reflex de la solidaritat, vitalitat i capacitat de reacció de les entitats.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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 2,86€ en concepte de
despeses i comissions bancàries d’impagats relatives al mes de juny de 2020.
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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 2,86€ en concepte de despeses i
comissions bancaries d’impagats relatives al mes de juny de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

L’objectiu final, doncs, és contribuir a enfortir i dinamitzar el moviment associatiu i a la
ciutadania no associada per poder pal·liar la crisi derivada de la Covid-19 en el conjunt de la
ciutadania.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió de subvencions per concurrència competitiva, i atès que s’ha emès l'informe
d'Intervenció en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als pressupostos
municipals.

- 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.
- D'acord amb les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès que s'adjunten i formen part d'aquesta
proposta, així com els formularis annexos I, II, III i IV que s'adjunten a aquest expedient.
- És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, 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.
- 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
s'acorda:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès per a projectes
socials relacionats amb la situació causada pel Coronavirus (COVID-19), que s'adjunten i

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

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.
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Vista la proposta de bases específiques d’aquesta concessió, en la qual es recullen les
obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l'informe tècnic del servei on es recull la finalitat d’aquesta concessió.

formen part d'aquesta proposta, així com els formularis annexos I, II, III i IV que s'adjunten a
aquest expedient.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici
pressupostari, destinades a les activitats realitzades per les entitats i associacions sense ànim
de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions ciutadanes i que tinguin entre els seus
objectius projectes socials relacionats amb la situació causada pel Coronavirus (COVID-19).

Cinquè. Donar publicitat al web municipal i d'altres mitjans adients de comunicació. Publicar al
Butlletí Oficial de la Província les Bases i la convocatòria de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès, durant el període de presentació de
sol·licituds.

Aprovació de la devolució de la garantia definitiva del Contracte de serveis de poda de
l’arbrat viari 2016-2019 (TALIO S.A.) (Expedient 1807/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1807/2020, relatiu a l’aprovació de la devolució de la garantia definitiva
sol·licitada per l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y Obras S.A. (TALIO
S.A).
II. Relació de Fets
1. El contracte de serveis de poda de l’arbrat municipal 2016-2019 (Exp 2280/2015) va ser
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de març de 2016 i es va formalitzar
amb l'adjudicatària TALIO S.A. en data 14 de març de 2016.
2. La data d'inici del contracte formalitzada al contracte administratiu va ser el 15 de març de
2016 i la durada establerta va ser de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga en els termes definits
a la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars i a la clàusula tercera del
contracte administratiu.
3. En data 22 de gener de 2019 TALIO, S.A. va finalitzar la prestació del seu servei.
4. En data 12 de maig de 2020, l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y Obras
S.A. (TALIO S.A), va presentar instància amb número de registre d’entrada 2020-E-RE-1268,
en la qual sol·licitava la devolució de la garantia definitiva emesa per CaixaBank per import de
7.345,80 €.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Quart. Aprovar l'autorització de despesa per import de 10.000 euros, amb càrrec a la partida
de despeses 0701.3301.48111 del pressupost vigent per l’any 2020.
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Tercer. El període de presentació de sol·licituds serà del 19 al 31 d’octubre del 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els grups no formals tindran consideració de persones beneficiàries, i hauran de fer constar
expressament els compromisos assumits i l’import de la subvenció que correspon a
cadascuna d’elles. No obstant això, cada agrupació haurà de presentar, junt a la sol·licitud,
una acta on es nomeni una persona representant, amb poders suficients per complir les
obligacions que corresponguin a l’agrupació.

5. Consta a l’expedient la còpia del dipòsit de l’aval a favor de l’Ajuntament emès per l’entitat
Caixabank, S.A. en nom de l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y Obras
S.A., i per un import de 7.345,80 €, inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número
9340.03.1892304.40 i data 29 de febrer de 2016.
6. Consta a l’Expedient l'informe favorable emès pel Servei de medi ambient de data 21 de
juliol de 2020.

Per tot això, s'acorda,
Primer. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’entitat Caixabank S.A com
a avalador de l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y Obras S.A., per import
de set mil tres-cents quaranta-cinc euros i vuitanta cèntims (7.345,80 €) del contracte
administratiu de serveis de poda de l’arbrat viari 2016-2019, amb núm. d’operació
9340.03.1892304.40 i data 29 de febrer de 2016.
Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de la devolució de la garantia.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y Obras
S.A.

Ordenació del pagament del 80% de la subvenció nominativa a l’Associació d’Integrants
de Grups Musicals de Badia del Vallès (Expedient 2209/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedien
Ordenació del pagament de la subvenció nominativa a l’Associació d’Integrants de Grups
Musicals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 15 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació d’Integrants de Grups
Musicals de Badia del Vallès per import de 5.000 euros, en forma de conveni per a la gestió i
dinamització de l’Auditori Municipal.
L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:

Ajuntament de Badia del Vallès
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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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- Clàusula dotzena i vint-i-cinquena del plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació del servei de poda de l’arbrat viari (Exp:2280/2015).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
- Articles 96.1, 97, 100 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

«El pagament del 80% de l’import objecte de subvenció serà abonat, quan s’hagi presentat un
certificat del/la secretari/a de l’entitat on s’acrediti el compromís d’impulsar les accions
convingudes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i forma les accions
regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost
(base 41).
Vist que l’Associació d’integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès, ha presentat el
certificat del secretari acreditant el compromís d’impulsar les accions conveniades.

- 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 i ordenar el pagament del 80% de l’import de 5.000 euros, que seran 4.000
euros, a càrrec de la partida 0701.3331.48901 del pressupost vigent, a l’ Associació
d’Integrants de Grups Musicals de Badia del Vallès per a la gestió de l’Auditori, tal i com
s’indica al punt 3 del conveni.
Segon. Notificar als interessats.

Traspàs del local comercial núm. 44, situat a l’avinguda Burgos, núm. 38. (Expedient
2319/2020)

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2n. Atès l’informe per part del departament d’Hisenda de data 29 de juny de 2020 conforme no
hi ha deutes ni obligacions pendents amb aquest Ajuntament.
3r. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de Territori de data 24 de juliol de 2020
quant a l’estat del local en el moment de la inspecció i, al retorn de la fiança dipositada en el
seu dia en aquest Ajuntament.
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. Autoritzar a la senyora Vanessa Real García, el traspàs del local comercial núm. 44 a
favor de l’empresa JELRI SL i per desenvolupar la mateixa activitat de
“CERVECERIA-FRANFURT ” i en les condicions contractuals novades que s’indiquen en el
contracte d’arrendament signat amb aquest Ajuntament en data 1d’abril de 2020, l’arrendatari
salient haurà d’abonar la quantitat de 4.290’00€ en concepte de participació en el preu de
traspàs (corresponent a 10 mensualitats segons el pacte 3 b) del seu contracte novat) i
900,90€ en concepte d’IVA.
Segon. Requerir al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 858,00€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 858,00€ en concepte
d’obertura de negoci, no retornables.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades les quantitats esmentades al
punt primer i segon d’aquest acord en aquest Ajuntament pel dos interessats, formalitzi amb el
nou arrendatari el corresponent contracte d'arrendament d'acord amb el Text Refós del Pla de
Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de
març de 2019, pel període de fins al 31 de juliol de 2030 més 5 anys de pròrroga, amb un
termini fins al 31 de juliol de 2035, data a la qual quedaria extingit a tot efecte legal. Una

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
1r. Atès les condicions de l’acord de novació del contracte d’arrendament del local comercial
núm. 445 formalitzat a l’empara del text refós del Pla de dinamització del comerç local aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2019 i signat en data 1 d’abril de 2020.
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II. Relació de Fets
1. Per instància número 2020-E-RC-2401 de data 26 de juny de 2020 la senyora Vanessa Real
García, com a arrendatària del local comercial núm. 44, destinat a l'activitat de
CERVECERIA-FRANFURT, manifesta la seva voluntat de traspassar el local esmentat a favor
del l’empresa JELRI SL i per desenvolupar la mateixa activitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2319/2020, relatiu al traspàs del local comercial núm. 44, situat a l’avinguda
Burgos, núm. 38 de Badia del Vallès.

vegada formalitzat el contracte d'arrendament, aquest desplegarà efectes amb les seves
respectives contraprestacions des de la data en que el mateix es signi. No obstant,
l'arrendatari estarà obligat a l'obtenció de la llicència d'obertura i activitat dins el termini màxim
de tres mesos. Si per circumstàncies imputables al arrendatari, aquest no obtingues la llicència
meritada, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte sense que procedeixi reclamació o
indemnització de cap mena.

Setè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 77
(Expedient 2572/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2572/2020 relatiu a l’autorització de la cessió del dret d’ús privatiu de la
plaça de pàrquing núm. 77 del subsòl de l’avinguda de Burgos.
II. Relació de Fets
1. Mitjançant resolució d’Alcaldia de 13 de maig de 2003, es va adjudicar en règim de
concessió la plaça de pàrquing número 77 a favor del Sr. Ramón Carreras Bernadó, la Sra.
Maria Josefa Duaigües Baró, el Sr. Ramón Albert Carreras Duaigües i el Sr. José Carlos
Carreras Duaigües, el contracte es va subscriure amb data 25 de juny de 2003.
2. En data, 9 de juliol de 2020, el Sr. José Carlos Carreras Duaigües, presenta instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing núm. 77, a favor del Sr. Ramón Albert Carreras
Duaigües i el Sr. José Carlos Carreras Duaigües.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. 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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Sisè. La present autorització resta condicionada a la liquidació de les quantitats esmentades
en el termini assenyalat cosa que, d'incomplir-se, deixaria sense efecte el present acord.
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Cinquè.- Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució per import de 681,00€ en concepte de
fiança referent a aquest local comercial, a la senyora Vanessa Real García, i que te dipositada
a la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti els
corresponents rebuts tant de participació en el preu de traspàs com de fiança i obertura de
negoci, així com perquè el doni d’alta en el padró dels locals comercials amb efectes 1 d’agost
de 2020.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.
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.
En data 22 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Voluntaris i
Voluntàries de Badia del Vallès per import de 1.500 euros, en forma de conveni 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.
Vist que el conveni aprovat preveu al punt 2c), que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
«El pagament del 80% de l’import objecte de subvenció serà abonat, quan s’hagi signat la
Subvenció Nominativa de l’entitat on s’acredita el compromís d’impulsar les accions
convingudes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i forma les accions
regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost
(base 41)»
Vist que el conveni ha estat signat per les parts que el subscriuen.
Vista la proposta de Conveni, en la qual es recullin les obligacions i compromisos del
concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.

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

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Favorable

Codi Validació: 9AN9M22SP5XAD9GF9Q9FJXSL5 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 39

Ordenació Pagament 80% Subvenció Nominativa Associació de Voluntaris i Voluntàries
de Badia del Vallès (Expedient 2509/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA
Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 77 a
favor del Sr. Ramón Albert Carreras Duaigües i el Sr. José Carlos Carreras Duaigües fins al 25
de juny de 2053 de la plaça d’aparcament núm. 77, pel preu d’un euro (1,00 €).
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Agència Tributària de
Catalunya, i a interessades.

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.

- 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 i ordenar el pagament del 80% de l’import de 1.500 euros, que seran 1.200
euros, a càrrec de la partida 0803.2319.48902 del pressupost vigent, a l’ Associació de
Voluntaris i Voluntàries de Badia del Vallès, tal i com s’indica al punt 2 c) del conveni, per fer un
taller de gimnàstica passiva dirigides especialment al col·lectiu de les persones Grans, amb
l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
Segon. Notificar als interessats.

Ordenació Pagament 80% Subvenció Nominativa Associació Llar del Jubilat i
Pensionista de Badia del Vallès (Expedient 2090/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament de la subvenció nominativa a l’Associació Llar del Jubilat i
Pensionista de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets

Ajuntament de Badia del Vallès
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- 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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- 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- 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.

En data 15 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació Llar del Jubilat i
Pensionista de Badia del Vallès per import de 2.000 euros, en forma de conveni per gestionar i
dinamitzar el Casal d’Avis de Badia del Vallès.
L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:

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.

Número: 2020-0025 Data: 02/09/2020

Vist que el conveni ha estat signat per les parts que el subscriuen i que e l’entitat ha presentat
el certificat del secretari acreditant el compromís d’impulsar les accions convingudes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«El pagament del 80% de l’import objecte de subvenció serà abonat, quan s’hagi presentat un
certificat del/la secretari/a de l’entitat on s’acrediti el compromís d’impulsar les accions
convingudes, i el 20% restant s’abonarà quan es justifiquin en temps i forma les accions
regulades pel conveni» de la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost
(base 41).

- 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 i ordenar el pagament del 80% de l’import de 2.000 euros, que seran 1.600
euros, a càrrec de la partida 0803.2319.48901 del pressupost vigent, a l’Associació Llar del
Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès per a la gestió del Casal d’Avis, tal i com s’indica al
punt 3 del conveni.

Ajuntament de Badia del Vallès
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- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.

Segon. Notificar als interessats.

Ordenació Pagament 80% Subvenció Nominativa Associació de Vidus i Vídues de Badia
del Vallès (Expedient 1758/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

«1. El pagament de la quantitat objecte de subvenció serà abonat, previ informe tècnic del
servei gestor i l’aprovació de la fase d’obligació i pagament de la despesa, de la forma que
s’estableix a les bases d’execució del pressupost (base 41)
- Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a
un 80 % concedit, un cop signat el conveni, i d’un 20 % quan s’hagi acreditat que les activitats
corresponents als programes conveniats s’estan desenvolupant segons el que s’havia previst»
Vist que el conveni ha estat signat per les parts que el subscriuen.
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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L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 2 b), que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
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II. Relació de Fets
En data 15 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Vidus i Vídues de
Badia del Vallès per import de 2.000 euros, en forma de conveni per fomentar activitats
dirigides especialment al col·lectiu de vidus i vídues de Badia del Vallès, amb l’objectiu de
millorar la seva qualitat de vida.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Ordenació del pagament de la subvenció nominativa a l’Associació Llar de Vidus i Vídues de
Badia del Vallès.

- 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.

Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació parcial del “Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” (Expedient 2452/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2452/2020, relatiu a la justificació parcial del “Programa complementari de
millora de l'ocupabilitat 2019-2020” (1a Edició).
II. Relació de Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10 de març
de 2016, es va aprovar el Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la
integració social", el seu règim regulador i la concessió dels ajuts (el qual va ser publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2016). Aquest Programa
complementari es va caracteritzar per anar clarament orientat a la doble vessant de foment de
l’ocupació i de garantia del benestar social, en el benentès que garantint i millorant les
condicions ocupacionals dels col·lectius en risc d’exclusió social es podria millorar la qualitat
de vida de les persones i, en conjunt, afavorir el desenvolupament econòmic i social dels ens
locals.
2. Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 23 de febrer de 2017, es va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació
2017-2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de març de 2017).
L’aprovació d’aquest programa va suposar renovar el compromís de la Diputació de Barcelona
en la prestació de suport als governs locals per a generar nova ocupació i fomentar
l’ocupabilitat de les persones aturades, al mateix temps que es contribuís a procurar
l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social i de major vulnerabilitat.
3. En data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la diputació de Barcelona, va
acordar aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu
règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
L’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” implica
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Segon. Notificar als interessats.
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Primer. Aprovar i ordenar el pagament del 80% de l’import de 2.000 euros, que seran 1.600
euros, a càrrec de la partida 0803.2319.48903 del pressupost vigent, a l’Associació de Vidus i
Vídues de Badia del Vallès, tal i com s’indica al punt 2 b) del conveni, per fomentar activitats
dirigides especialment al col·lectiu de vidus i vídues de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:

6. L'Ajuntament de Badia del Vallès, decideix destinar la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona, per realitzar les següents actuacions:
Suport als plans locals d’ocupació: contractació d’una treballadora social (3 mesos), un
tècnic de prospecció laboral (12 mesos) i una administrativa (6 mesos).
Suport a la formació: realització de accions formatives per persones aturades.
7. En l’art 27 de l’Acord d’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat
2019” s’indica que l’ens destinatari haurà de justificar les despeses corresponents a les
actuacions desenvolupades en 2019, entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
Davant la situació extraordinària que es va produir el mes de març, amb motiu de la crisi
sanitària COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma, el 14 de març de 2020 es van suspendre
tots els terminis administratius, afectant al període de la justificació parcial del Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat”. Un cop reprès el còmput dels terminis dels
procediments administratius el passat 1 de juny, la Diputació de Barcelona, informa, via correu
electrònic, que el nou termini de justificació establert finalitzarà el proper dia 20 de juliol.
8. Les accions desenvolupades en el marc del Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat corresponents a 2019, van finalitzar el passat 31 de desembre. Un cop finalitzada
la seva execució, i abonats els costos salarials de les contractacions, les factures de despeses
directes i indirectes i el cost de la formació realitzada, la despesa realitzada en 2019 és de
13.453,51 €.
9. Consta a l'expedient instruït, la documentació justificativa de l’execució del Programa
Complementari de millora de l’ocupabilitat ” (1a edició).
III. Fonaments de dret
1r. Vist l'Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre
de 2018, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat 2019
-2020, el seu règim regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016 -2019.
2ón. Vist l'Acord (núm.reg. 148/19) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de
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5. En data 20 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès rep la notificació d’un
ajut de 94.680,02 € en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019”
(1a edició), per al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones
aturades i també per afavorir la contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de
tres modalitats:
La modalitat de suport als plans locals d’ocupació.
La modalitat de suport a la formació.
La modalitat d’ajuts a la contractació laboral.
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4. La distribució dels ajuts en el marc del present Programa complementari es va dur a terme
de conformitat amb els criteris que s’estableixen al règim regulador. Aquests criteris es basen
en les variables referides a la població (les dades oficials de població a 1 de gener de 2017,
d’acord amb el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2017
(publicat al Boletín Oficial del Estado de 29 de desembre de 2017), i a l’atur registrat als
municipis de la demarcació de Barcelona (d’acord amb la informació obtinguda de la font
Hermes, Diputació de Barcelona, en base a les dades proporcionades pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya).
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renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de prestar suport als governs
locals en la generació de nova ocupació, tot donant continuïtat al recolzament que ha vingut
prestant en aquesta matèria en el marc de diferents Programes complementaris.
En aquesta resolució es detallen els ajuts econòmics atorgats a les diferents Administracions
Locals en el marc de l’esmentat Programa.

data 11 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de
l’Ocupabilitat 2019” (2ª edició).
3r. 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.

6é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la mateixa convocatòria.
7è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació parcial del “Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019´2020”, per un import total de 13.453,51 €.
Segon. Notificar el presenta acord a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres AAPP (PMT), mitjançant la presentació del models de justificació.
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5è. 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.
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4t. 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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1924/2020, relatiu al contracte administratiu de serveis d’assessorament
jurídic i assistència lletrada en processos jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 27/07/2020 es va rebre escrit del Sr. Mariano Carlos Hernández Arranz, en nom i
representació de GRUP UNIVE SERVICIOS JURIDICOS SL, per qual formula recurs de
reposició directament «front el Plec de Condicions Administratives Particulars regulador del
procediment d’adjudicació del servei d’assistència lletrada i assessorament jurídic en
processos jurisdiccionals.” Aquest escrit s’acompanya del text del recurs de reposició signat
per la Sra. Carmen Juana Cas Hernández, igualment en nom i representació de GRUP UNIVE
SERVICIOS JURIDICOS Sl, on s’argumenta els possibles vicis de nul·litat de la clàusula 6.3.3
del plec i, en la seva virtut, es demana que s’anul·li i es deixi sense efecte, que es retrotregui
l’expedient i s’anul·lin tots els actes derivats i ulteriors; i finalment, que es suspengui tota
actuació posterior del procediment.
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Suspensió del procediment de contractació dels serveis d'assistència lletrada i
assessorament jurídic (Expedient 1924/2020)

2. El Plec de condicions ara impugnat va ser aprovat per l’acord de Junta de Govern Local de
data 25 de juny de 2020, data a la qual es va publicar al Perfil del Contractant juntament amb
l’anunci de la convocatòria de la licitació i altra documentació.
3. Instruït l’expedient es va realitzar l’acta de la sessió de la Mesa Permanent de Contractació
en data 14/07/2020 i la Junta de Govern Local va adoptar en data 22/07/2020, l’acord
d’adjudicar a l’empresa FJM Advocats, com a millor oferta presentada, el contracte
administratiu de Serveis d'assistència lletrada i assessorament jurídic. Actualment el contracte
objecte d’aquest expedient està pendent de formalització.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan
pel Decret d’alcaldia número 52/2018, de 23 de gener.
S’ACORDA
Primer. Iniciar la tramitació del recurs interposat pel GRUP UNIVE SERVICIOS JURIDICOS SL
i requerir-la perquè esmeni, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la
representació dels escrits d’interposició expressats, amb l’advertiment que en cas de no fer-ho
se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia i expressa resolució.
Segon. Ordenar la suspensió de l’acte de formalització del contracte amb l’empresa
adjudicatària FJM Advocats, fins a la resolució d’aquest expedient.
Tercer. Considerar com a interessat en aquest procediment l’empresa adjudicatària FJM
Advocats i atorgar-li audiència a l’expedient per termini de de 10 dies hàbils, als efectes que
consideri en atenció als seus interessos i drets
Quart. Notificar aquest acord als interessats
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2. L’article 4.1.b) i 117.2.b) d’aquesta mateixa Llei en relació respectivament, als respecte els
interessats que, sense haver promogut l’expedient, es poden veure afectats per la resolució
que s’adopti; i sobre el règim de suspensió d’actes que paralitzen l’execució.
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1r. L’article 5, 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte l’exigència, règim d’esmena i
efectes.
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III. Fonaments de dret

