Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

13 / de gener / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior (16 i 18 de desembre de 2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 20/01/2021
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 20/01/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aproven els esborranys de les actes de les sessiions que van tenir lloc els dies 16 (ordinària)
i 18 (extraordinària) de desembre de 2020.

Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en
referència a la convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació Línia DONA
(Expedient 10/2021)

II. RELACIÓ DE FETS
PRIMER. En data 26 de setembre es va publicar al DOGC l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l'Ordre
TSF/20/2020, de 25 de febrer.
SEGON. En data 12 de novembre es va publicar al DOGC la Resolució TSF/2831/2020, de 30
d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de
subvencions de la línia DONA del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 532191)
TERCER. Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, són les següents.
· Línia DONA 12: Contractació de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a
dones en situació d'atur, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades
(DONO), víctimes de violència de gènere. dones en risc de caure en situació d'atur de
llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts,
preferentment més grans de 52 anys. Tindran caràcter preferent, les dones que es
trobin en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitat igual o superior al 33%.
QUART. A l’annex 2 d’aquesta Resolució, s’estableix la distribució per demarcacions
territorials, comarques i municipis de les contractacions preassignades d’aquesta convocatòria.
L’Ajuntament de Badia del Vallès té preassignada una contractació en la Línia DONA, per un
període de 12 mesos, a jornada completa, amb la corresponent i acció de formació.
CINQUÈ. Des del Servei d’Orientació, Inserció Laboral i Ocupació, tenint en compte la línia
d’actuació, el perfil de les usuàries, els recursos del servei i la normativa reguladora de la
convocatòria, es proposa la següent contractació:
·
Línia DONA:
◦ 1 Auxiliar de la llar (contracte de 12 mesos).
SISÈ. La quantitat a sol·licitar per la contractació i la formació de la participant, és la següent:
Núm.
Subvenció
Formació
Total
Contractes
Experiència
Laboral
Línia DONA (12 mesos)
1 contracte
18.759,96 €
447,60 € 19.207,56 €
SETÈ. En data 30 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Badia del Vallès rep resolució del
SOC on s’informa de l’atorgament de la subvenció sol·licitada, d'acord amb la Resolució
TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la
concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació
(SOC-TRFO DONA i COOR) (ref. BDNS 532191).
III. FONAMENTS DE DRET
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I. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número 10/2021, relatiu a l’acceptació d’una subvenció per al desenvolupament del
Programa Treball i Formació línia DONA

Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Segon. Vincular la subvenció a la partida pressupostària que correspongui del pressupost
d’ingressos de 2021.
Tercer. Notificar el present acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant
l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT).

Aprovació i Disposició de la despesa del contracte Plurianual
d'assessorament jurídic i assistència lletrada (Expedient 1924/2020)
Favorable

de

serveis

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1924/2020, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte de serveis d’Assessorament jurídic i assistència lletrada en processos jurisdiccionals
(CPV 79100000-5: serveis jurídics).
II. Relació de Fets.
1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data 22/07/2021, i
es va formalitzar amb l'adjudicatària, FJM Advocats, en data 04/09/2020.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

Primer. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en
referència a la convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació Línia DONA, per
un import total de 19.207,56 euros.
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Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. Vist l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
2ón. Vist l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO).
3r. Vist l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20
de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO).
4t. Vist la Resolució TSF/2831/2020, de 12 de novembre, de 16 de juny, per la qual s’obre per
la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia
DONA del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 532191)
5é. 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.
6è. 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.
7è. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la mateixa convocatòria.
8è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i, en
virtut del decret de delegacions número 2020/0945, de data 25 de setembre, publicat al BOP
de data 9 d’octubre de 2020, en la Junta de Govern Local.

2. La data d'inici del contracte va ser el 04/09/2020 i la seva duració és d’1 any, amb
possibilitat de pròrroga fins a una vigència màxima de 4 anys, en els termes definits a la
clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu.
III. Fonaments de dret.
1r. L'informe del responsable del contracte de data 8 de gener de 2021 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:

2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i en l’exercici de les competències que han estat
conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant el decret número 1186/2019, de 10 d’octubre, que va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14.11.2019.
S’acorda:
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de
01/01/2021 a 03/09/2021, del contracte de serveis d’Assessorament jurídic i assistència
lletrada en processos jurisdiccionals, per l’import de 11.236,66 € euros nets, amb un IVA de
2.359,69 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0101.9201.22604.

Aprovació fraccionaments deutes locals comercials gener 2021 (Expedient 64/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 64/2021, relatiu al fraccionament de deutes dels locals comercials del mes de gener
de 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

c) Es necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu Capítol II
sobre l’execució de l’estat de despeses.
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b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula quarta del PCAP del contracte preveu que la
seva autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Que es van fer les previsions adequades durant la l’elaboració i aprovació del
Pressupost General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació
de crèdit suficient per a l’execució d’aquest contracte durant l’anualitat del 2021.

II. Relació de Fets
1. Atès els contractes vigents dels lloguers dels locals comercials, patrimoni municipal de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
2. Atès els fraccionaments de deutes pactats amb els diferents deutors en concepte de lloguer
de locals comercials.

1. 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.
2. RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S'acorda:
Primer. Aprovar el padró fiscal dels 3 fraccionaments del deute del mes de gener de 2021, per
un import total de 883,73€

Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dades actual
“Access-Lloguers locals”.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa de 2
rebuts domiciliats per import total de 727,92€ i enviar la carta de pagament corresponent al
rebut no domiciliat per import de 155,81€, així com la comptabilització dels ingressos generats
en relació als fraccionaments corresponents, domiciliats i no domiciliats.

Aprovació bonificació del 25% del preu del lloguer l’arrendatari del local comercial
número 122 (Expedient 4422/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4422/2020, relatiu a la bonificació del 25% en el preu del lloguer del local
comercial núm. 122 ubicat al carrer Mallorca, núm. 3 a Badia del Vallès.
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Segon. Aprovar la remesa de 2 rebuts per import 727,92€ corresponents al padró dels
fraccionaments domiciliats del mes de gener de 2021.

II. Relació de Fets
1. Atesa la instància de l’arrendatari amb número de registre 2020-E-RE-3836 de data 4 de
novembre de 2020, mitjançant la qual sol·lícita l’aplicació del 70% de la bonificació sobre el
preu del lloguer corresponent durant el període de restriccions legals.

5. Atès l’informe tècnic favorable del departament de Econòmica i Comerç de data 17 de
desembre de 2020.
III. Fonaments de dret
1r. Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats.
2n. Decret 2020-1140 de l’Ajuntament de Badia del Vallès de 10 de novembre de 2020
respecte a les Mesures urgents de suport als locals de negoci arrendats.
3è. D'acord amb L'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
4t. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020
S'acorda:
Primer. Aprovar la bonificació del 25% del preu del lloguer l’arrendatari del local comercial
número 122 a nom del senyor Carlos Gambarte Aguilar d’acord al Decret 2020-1140 de
l’Ajuntament de Badia del Vallès i en aplicació del Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre amb
efectes del mes de novembre de 2020.
Segon. Ordenar a la tresoreria municipal l’anul·lació del drets reconeguts corresponents al
25% del preu del lloguer respecte al local número 122 a nom del senyor Carlos Gambarte
Aguilar, respecte als mesos de novembre i desembre de 2020 i gener de 2021, així com també
als interessos que s’hagin pogut produir i, procedir a la devolució dels imports corresponents
als mesos de novembre i desembre de 2020 i de gener de 2021.
Tercer. Aquesta bonificació en el preu del lloguer del local núm. 122 ubicat al carrer Mallorca,
núm. 3 s’aplicarà mes a mes mentre durin aquestes mesures de restricció.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada i, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d'Economia i Serveis a Centrals d’aquest Ajuntament.

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

Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

4. Atès l’informe de deute de la interventora municipal de data 13 de desembre de 2020
conforme l’arrendatari no te deutes ni obligacions amb aquest Ajuntament.
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3. Atès que l’arrendatari no ha presentat cap tipus de documentació d’acord a la requerida per
la Circular general, per acreditar un prejudici econòmic per part dels locals comercials i, que en
data 17 de desembre de 2020 torna a presentar una nova instància amb número de registre
2020-E-RE-4318 reiterant la seva petició.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Vista la resposta del servei de promoció econòmica i comerç amb número de registre
2020-S-RE-2696 de data 11 de novembre de 2020, on se l’informa de les condicions per optar
a les bonificacions del lloguer d’acord amb el Decret 2020-1140 sobre les mesures urgents de
suport als locals arrendats per l’Ajuntament

Declarar com a béns no utilitzables alguns dels béns procedents del desnonament del
Casal d'Avis (Expedient 1239/2015)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Antecedents

Després d’aquestes dues intervencions, en data 16 de juliol de 2018, s’elabora un inventari per
part de l’enginyer municipal adjunt en aquest expedient, on està recollit tot el material retirat
per l’antic concessionari i les empreses amb les que hi tenia contractes de cessió.
A la vista de l’estat del següents béns mobles:
- 1 Nevera marca LYNX.
- 1 Peu de cadira de color Negre.
- 1 ventilador.
A la vista de l’informe del Secretari municipal de data 11 de gener de 2021
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 13.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, en relació en relació amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Número: 2021-0001 Data: 20/01/2021

En data 11 de juliol de 2018 es va procedir a la obertura del mateix per la retirada dels bens
propietat del concessionari, per motius de coordinació amb diferents industrials propietaris de
bens cedits en regim de cessió, s’acorda amb el vistiplau del Director de l’Àrea de Territori i el
responsable de la Policia Local, realitzar una nova apertura el 16 de juliol de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 5 de juny de 2018 es va produir el desnonament del Bar del Casal d’avis i es va
realitzar el corresponent inventari de bens mobles.

PRIMER. Declarar el béns descrits en els antecedents com a béns no utilitzables per per les
raons exposades en l’informe de Secretaria.
SEGON. Procedir a la destrucció dels béns no utilitzables segons la normativa de gestió de
residus.
TERCER. Notificar el present acord a Intervenció perquè reflecteixi les baixes d’aquests béns
en l’Inventari municipal.

Badia del Vallès, document signat electrònicament al marge
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S’acorda:

