Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/28

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

9 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 10:10 fins a les 10:17 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

NO

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Encarnación Rodrigo Morales:
«reunió»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 16/09/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 16/09/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3103/2020, 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.

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

Aprovació documents comptables i reconeixement d'obligacions (exp.
3103/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir
lloc el dia 2 de setembre de 2020, atès que tots els membres disposaven del text
abans de l'acte.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2020-0188, de data 10 de febrer de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització,
disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O
d’aquelles operacions que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

global de 61.685,57 € euros de la següent relació: O/2020/192.
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 61,685,57 euros de la següent relació: núm.
P/2020/203.

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 juliol
de 2020.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
4. Article 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I
del Títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats
delegades en aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2020-0188 de data 10 de
febrer de 2020, publicat al BOP de data 9 de març de 2020
Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

Favorable
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Aprovació despeses i comissions bancàries impagats del mes de juliol 2020
(exp. 256/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Per tot això, s'acorda:

Pagament interessos i recàrrecs fiança INCASÒL (exp. 3090/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3090/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i
reconeixement d’obligacions pel pagament dels interessos i recàrrecs en el dipòsit de
la fiança a INCASÒL.

II. Relació de Fets
1. Vista la carta de pagament emesa per INCASÒL a data 3 de setembre del 2020.

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

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 26,84€ en
concepte de despeses i comissions bancàries d’impagats relatives al mes de juliol de
2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 26,84€ en
concepte de despeses i comissions bancaries d’impagats relatives al mes de juliol de
2020.

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
- RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
- 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- 53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol
6è de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
- Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Vist l’informe emès per Intervenció.

2020-0188, de data 10 de febrer de 2020, publicat al BOP el 9 de març de 2020.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO
de la següent operació ADO 220200015300 per import 145,03€.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3668/2018, relatiu a l’acceptació de la subvenció concedida per
l’ICAEN, corresponent a la convocatòria de l’any 2019, per a l’incentiu de la mobilitat
eficient i sostenible (programa MOVES).
II. Relació de Fets
1r. El Reial Decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa
d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES), publicat al BOE
núm. 41, de 16 de febrer de 2019, va establir les bases reguladores per a la
concessió d’ajudes a actuacions de recolzament a la mobilitat basada en criteris
d’eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives, incloses
la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
2n. La resolució EMC/1323/2019, de 14 de maig, publicada al DOGC núm. 7878 de
20 de maig del 2019, va fer pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió
de subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa
MOVES).
3r. En data del 28 d’octubre de 2019, es rep una notificació de l’ICAEN, amb núm. de
registre de sortida 9015/61670/2019, conforme s’ha atorgat una subvenció a favor de
l’ajuntament de Badia del Vallès, corresponent a l’expedient ICA009/19/00005 en
data del 23 d’octubre del 2019, en el marc de la convocatòria oberta per Resolució
EMC/1323/2019, un cop esmenats els defectes de la sol·licitud lliurada inicialment
per l’ajuntament en data del 21 de maig del 2019, segons requeriment rebut pel
senyor Joan Josep Escobar Sánchez, en representació de l’ICAEN, en data del 25
de juny del 2019 .
4t. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de formalitzar
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Favorable
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Acceptació subvenció programa MOVES per instal·lació punt recàrrega
vehicles elèctrics (exp. 3075/2020)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de la operació P
220200015301 per import de 145,03€

l’acceptació de la subvenció atorgada.
III. Fonaments de dret

Primer. Acceptar la subvenció concedida, corresponent al programa MOVES, per a la
instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi de Badia del
Vallès, d’acord al projecte executiu lliurat per la empresa ETECNIC Movilidad
Eléctrica SRL, per un import de 7.315,31 €.
Segon. Realitzar el tràmit d’acceptació de la subvenció, a través del catàleg de
tràmits de la pàgina web de l’EACAT, de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Notificar l’acceptació a l’Institut Català d’Energia.

Pagament 80% import conveni amb Associació de Comerciants (exp.
2084/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2084/2020, relatiu al Conveni amb l’Associació de
Comerciants de Badia del Vallès per a la dinamització del comerç local.
II. Relació de Fets
1. Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de data 2 de setembre de
2020 va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants
de Badia del Vallès per a la dinamització de tot el comerç local amb un import
total de 9.000 € (nou mil euros).

Ajuntament de Badia del Vallès
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S’ACORDA
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Reial Decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d’incentius a
la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES).
- Resolució EMC/1323/2019, de 14 de maig, publicada al DOGC núm. 7878 de 20 de
maig de 2019.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l'obligació i el pagament per part de la tresoreria municipal de
7.200 € (set mil dos-cents euros) corresponent al 80% de l’import total del
conveni de col·laboració a favor de l’Associació de Comerciants de Badia del
Vallès, d'acord al punt primer de l’esmentat conveni de col·laboració. El 20%
restant es farà efectiu una vegada que l’Associació de Comerciants de Badia
del Vallès presenti la documentació justificativa tal com s’estableix al conveni.
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Comerciants de
Badia del Vallès i a la tresoreria municipal.

Rescissió contracte local número 35 (exp. 2982/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2982/2020, relatiu a la cessió del local comercial núm. 35 situat a
l’av. del Cantàbric, núm. 21 a nom de la senyora Maria Estela Muñoz Alonso i a favor
de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre
2020-E-RE-3000 de data 24 d’agost de 2020, la senyora Maria Estela Muñoz

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències
que han estat conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia,
mitjançant el decret número 188/2020 de 10 de febrer i publicat al BOP en
data 9 de març.
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles
47 a 53, 143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques; 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Vist que l’esmentat conveni de col·laboració es va signar per ambdues
parts en data 2 de setembre de 2020.

Baixa liquidacions concessió administrativa del bar del Molí (exp. 2996/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

Expedient número: 2996/2020, relatiu a l’anul·lació de tres liquidacions per
concessió administrativa.
II. Relació de Fets

1. Vista la sol·licitud presentada per Cristian Nuñez Amaya demanant una
carència extra per perjudicis provocats per l’Ajuntament en el procés
d’obertura del Bar el Molí
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

S'ACORDA
Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la cessió a l'Ajuntament de
Badia del Vallès del local comercial núm. 35, ubicat l’av. del Cantàbric, núm. 21, amb
efectes de data 31 d’agost de 2020.
Segon. A petició de la interessada, Sra. Maria Estela Muñoz Alonso, respecte a la
fiança de dues mensualitat que va dipositar en el seu dia a la tresoreria per import de
553,60 € (cinc-cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims) i de la garantia
addicional pel mateix import de 553,60 € (cinc-cents cinquanta-tres amb seixanta
cèntims euros), aprovar la seva devolució per part de la tresoreria d’aquest
Ajuntament en modus de compensació pels deutes contrets d’import total 1.015,15 €
(mil quinze euros amb quinze cèntims) per l’impagament dels darrers rebuts de 2020
i d’acord amb l’informe tècnic del servei.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la diferència de 92,05 € (noranta-dos euros amb cinc
cèntims) de la diferència entre la fiança i garantia dipositades i, els deutes acumulats
per la tercera en el local comercial número 35.
Quart. Notificar el present acord a la part interessada, a la tresoreria municipal, al
Servei d'Economia i a L'ORGT.
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III. Fonaments de dret
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Alonso com a arrendatària legal, comunica la voluntat de rescindir el
contracte d'arrendament del local comercial núm. 35, ubicat l’av. del
Cantàbric, núm. 21 i amb efectes del 31 d’agost de 2020.
2. En data 25 d’agost de 2020 s’emet informe per part d’intervenció on consten
obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.
3. En data 2 de setembre de 2020 s’emet informe per part dels serveis tècnics
municipals sobre la inspecció realitzada al local.
4. Atès l’informe per part del servei de promoció econòmica i comerç de data 2
de setembre de 2020, proposant que s’aprovi la rescissió del contracte
d’arrendament amb efectes de data 31 d’agost de 2020.

2. Vist l’informe amb data 2 de setembre del 2020 de l’Assessor de l’Àrea
d’Entorn Urbà i Dret a la ciutat mostrant-se favorable a la baixa de les
liquidacions de concessió administrativa pels mesos de novembre, desembre i
gener del 2020.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre i 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. Acceptar la petició de baixa de les liquidacions per concessió administrativa
del Bar el Molí pels mesos de novembre, desembre del 2019 i gener del 2020 al
tercer Cristian Nuñez Amaya.
Segon. L’execució d’aquestes baixes, quedarà subjecte a que el tercer saldi el deute
pendent que té amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i que està contingut en l’Informe
de Deute.
Tercer. Notificar l’interessat que, per tal que s’executi aquest acord, és necessària la
no existència de deute entre ell i l’Ajuntament de Badia del Vallès. A fi de resoldre
aquest deute, l’interessat s’haurà de posar en contacte amb l’Àrea d’Economia en un
període no superior a 10 dies hàbils després de la notificació d’aquest acord.
Quart. Notificar a la ORGT aquesta proposta per tal que suspengui temporalment el
cobrament en executiva de les concessions administratives dels mesos de
novembre, desembre del 2019 i gener del 2020. No obstant, l’execució definitiva
requerirà d’un document posterior acreditant la no existència de de

Ajuts d'urgència social (exp. 3098/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3098/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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III. Fonaments de dret
1. El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Vist l’informe de deute signat per la Interventora municipal en data 2 de
setembre del 2020, que detalla el deute acumulat del tercer amb l’Ajuntament

d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets

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

III. Fonaments de dret







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

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2010-0188 de 10 de
febrer de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar 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.

Ajuts d'urgència social (exp. 3080/2020)

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

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

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.
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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”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3080/2020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social.
II. Relació de fets

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.

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

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”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.







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 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

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

prestacions d’urgència social 2020.

Aprovació pròrroga conveni Aldees Infantils (exp. 2794/2020)

II. Relació de fets

1. Que el Contracte Programa, en endavant CP, 2016-2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badia del Vallès, en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, recull el compromís per part d’aquest Departament de dotar
econòmicament mitjançant la Fitxa 02.1 el Servei d'intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents - Centres Oberts amb un import de
31.000,00 euros anuals.
2. Que s´està elaborant la proposta de Contracte Programa 2020-2023, el
compromís per part del Departament, és treballar en la mateixa línia del
document anterior, i en tot cas incorporar millores en el finançament i en els
serveis.
3. Que mitjançant Decret núm 2019/1511, de 27 de desembre, es va aprovar
el Conveni administratiu 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), amb un període previst d´execució fins el 2023.
4. Que mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 29 de juliol de

2020, s´ha procedit a l´aprovació de la justificació de la subvenció
corresponent a 2019.
7. Que el pressupost municipal vigent per al 2020, preveu a l´aplicació 1003
231A 48000, el Conveni Aldees Infantils SOS Catalunya, per import de
31.000,00 euros.
8. Que consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor .
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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I. Identificació de l'expedient
Expedient 2794/2020, d´aprovació de subvenció directa o nominativa pròrroga del
Conveni de Col·laboració amb l´entitat Aldees Infantils SOS Catalunya

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

III. Fonaments de dret
1r. De conformitat amb el que s´estableix als articles 21 a 23 i 55 a 62 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52, 53, 144 i 150
del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

4t. De conformitat amb els articles 303 a 311 d.el Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)
5è. Segons es recull 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 03 de desembre de 2019.
6è. 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.
7è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2020-0188, de data 10 de febrer publicat al BOP de data 9 de març de 2020.

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

3r. En atenció al que es preveu als articles 22.2 c), 28 i següents, de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Segons el que s´estableix als articles 47 i següents, de la Llei 40/2015, d´ 1 d
´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en relació amb el que es recull a l
´article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contrates del Sector Públic.

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni subscrit per l´ajuntament de Badia del
Vallès, en atenció al que es disposa al Conveni administratiu subscrit 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), i atendre les finalitats públiques expressades a la
part expositiva d'aquest acord.
SEGON. Atorgar una subvenció nominativa a favor de l l´entitat Aldees Infantils SOS
Catalunya per import de 31.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 1003 231A 48000
del pressupost de despeses de la Corporació per al 2020.
TERCER. Aprovar la disposició econòmica, en fase d´AD, establerta al referit conveni
per import de 31.000,00 euros.
QUART. Notificar a la Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya.

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

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Ajuntament de Badia del Vallès
Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Acceptació subvenció del Servei Públic d'Ocupació Catalunya pel finançament
del Programa Singular 2020 (exp. 3049/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3049/2020, relatiu a l’acceptació d’una subvenció atorgada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya pel finançament del Programa Singular 2020.

2. Els projectes singulars estan emmarcats en les iniciatives de segones oportunitats o
noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea. I ofereixen als joves
inscrits al Sistema de Garantia Juvenil (Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel
qual s’aprova el programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 –
2020 i el Pla d’actuació pel 2015), un conjunt d’accions d’acompanyament en el seu
retorn al sistema educatiu i la millora de les seves competències socio-laborals.
3. En el mes de gener de 2020, l’Ajuntament de Badia del Vallès, conjuntament amb els
ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Polinyà i les entitats i
empreses Grupo HADA, BIOTECNAL, S.A., Escola tècnica del vestir, s.l., Fundació
Eurecat, Associació EPONA, Basquet Beat, Universitat Autònoma de Barcelona i
liderats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, van presentar la sol·licitud a la
convocatòria de subvencions per al desenvolupament del Projecte Singular 2020.
4. En data 21 de juliol de 2020 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), les resolucions
provisionals dels sol·licitants de la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre,
per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de
subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, donant a les entitats 10 dies per formular l’acceptació,
reformulació o desistiment de la proposta d’atorgament establerta en la resolució
provisional, d'acord amb el que estableix la base 14 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3
d’agost de 2018, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament dels projectes singulars.
5. El dia 6 d’agost de 2020 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) la resolució
definitiva de la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions
públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS

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

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

va publicar al DOGC la Resolució
qual s'obria la convocatòria anticipada
subvencions públiques destinades al
Línia 1, que promou el Servei Públic
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1. En data 19 de desembre de 2019 es
TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la
per a l'any 2020 per a la concessió de
finançament dels Projectes Singulars de la
d'Ocupació de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

487130).
6. Aquesta resolució definitiva aprova atorgar al Consell Comarcal del Vallès
Occidental una subvenció per un import total de 464.501,35 €, per al
desenvolupament del Projecte Singular 2020, dels quals 38.280,00 € s’atorguen a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a les actuacions d’Orientació d’un grup de
joves al municipi.

2n. D’acord amb la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obria la
convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
3r. Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
4t. 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.
5é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò
que estableix la normativa reguladora.
6è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal
i, en virtut del decret de delegacions número 2020/188, de 10 de febrer, en la Junta de
Govern Local.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al
finançament del Programa Singular 2020, per un import total de 38.280,00 €.
Segon. Vincular la subvenció a la partida pressupostària que correspongui del pressupost

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

Número: 2020-0027 Data: 16/09/2020

1r. D’acord amb l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, modificada per l’Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars..
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

7. El cost total d'aquest projecte és de 38.280,00 euros, i es finançarà en la seva
totalitat amb la subvenció atorgada.

d’ingressos de 2020.
Tercer. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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