Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/5

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:35 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador:
«Per motius de treball»
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
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/02/2021
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 17/02/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 3 de febrer de
2021.

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 467/2021, 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.

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. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre 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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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
467/2021)

que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 11.234,05 euros de la
següent relació: O/2021/13.
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 10.964,05 euros de la següent relació: P/2021/15.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 249/2021, relatiu al traspàs del local comercial núm. 8, situat al carrer
Algarve, núm. 8 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 4124/2020 de data
27 de novembre de 2020, la senyora Ana Belén Navarrete Cejudo com a arrendatària del local
comercial número 8, comunica la voluntat de rescindir el contracte d'arrendament de
l’esmentat local ubicat al carrer Algarve, núm. 8 i amb efectes del 31 de desembre de 2020.
2. Posteriorment va demanar mitjançant escrit de data 21 de gener de 2021 la paralització de
l’expedient de cessió del local.
3. En data 21 de gener de 2021, la senyora Ana Belén Navarrete Cejudo presenta una nova
instància amb número de registre 2021-E-RC-283, comunicant la seva voluntat de traspassar
el local comercial núm. 8 ubicat al carrer Algarve, núm. 8 a nom de la senyora Raquel García
Barragán, per import de 500,00€ i per desenvolupar l’activitat de “Saló d’Estètica – Ungles”.
4. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de l'àrea de Dret a la Ciutat i Agenda
Urbana de data 28 de gener de 2021 en quant al retorn de la fiança establerta en el seu dia
en aquest Ajuntament.
5. Atès el darrer informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de
data 28 de gener de 2021, no consten obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.
5. Atès l’expedient 2052/2020 relatiu a la modificació del Text Refós del Pla d’Acció Comercial
de Badia del Vallès aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2020 amb l’objectiu
de donar suport al comerç local, aquest tipus d’activitat comercial d’acord al punt 8 apartat b)
sobre la clàusula relativa a la participació de l’arrendador en el preu del traspàs.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 8, ubicat al
carrer Algarve, núm. 8 a favor de la senyora Raquel García Barragán i per desenvolupar
l’activitat de “Saló d’Estètica-Ungles” segons les condicions contractuals que s’indiquen en el
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Aprovació traspàs del local comercial núm. 8, situat al carrer Algarve, núm. 8 de Badia
del Vallès.(Expedient 249/2021)

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.

contracte d’arrendament signat amb aquest Ajuntament en data 10 de maig de 2011.

Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal la devolució de la fiança dipositada en el seu dia a la
Tresoreria d’aquest Ajuntament per import de 503,50 a la senyora Ana Belén Navarrete
Cejudo i referent a aquest local comercial.
Cinquè. Atès a la modificació del Text Refós del Pla d’Acció Comercial de Badia del Vallès
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2020 i d’acord al punt 8 apartat b)
respecte a la participació de l’arrendador en el preu del traspàs, la senyora Ana Belén
Navarrete Cejudo, queda exempta d’aquesta obligació.
Sisè. Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti el
corresponents rebuts de la fiança i la garantia addicional de la nova arrendatària.
Setè. 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.

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquets Ajuntament les
quantitats esmentades com de fiança i obertura de negoci formalitzi el corresponent contracte
d'arrendament d'acord amb a les mesures del pla d’acció per a la dinamització del comerç
local aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de novembre de 2018 pel període de fins al
01/01/2020 més 5 anys de pròrroga, amb un termini de fins al 01/01/2025 data en la qual
quedaria extingit a tot efecte legal. Una 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Requerir a la nova arrendatària perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 439,46€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 439,46€ en concepte de
garantia addicional, amb l'objecte d'assegurar les obligacions derivades del present contracte,
no retornables.

Aprovació de la convocatòria del segon període d’inscripcions al Registre de
sol·licitants dels dos habitatges adaptats de lloguer per a gent gran de Badia del Vallès
(Expedient 3334/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3334/2020, relatiu a la convocatòria de sol·licitud d‘accés al Registre de
sol·licitants d’habitatge adaptat de lloguer a per a persones grans.
II. Relació de Fets
Atesa la importància de cercar alternatives que permetin afavorir l’habitatge adaptat per a la
gent gran amb limitacions físiques i dificultats de mobilitat de Badia del Vallès, l’ajuntament ha
previst una sèrie d’intervencions per tal de reconvertir espais de titularitat pública en habitatges
de lloguer adaptat.
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Vuitè. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la
Ciutat i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Per tal de regular l’accés a aquests habitatges, en la sessió del Ple municipal, celebrada el 29
de gener de 2020, s’adoptà l’acord d’aprovació inicial del Reglament de registre de sol·licitants
d'habitatge adaptat de lloguer per a gent gran de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’aprovació
definitiva del qual va ser publicada en data 15/07/2020 en el Butlletí Oficial de la Província.

Atès l’informe tècnic adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
L'art. 4 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, en línia amb el
pronunciament del Parlament Europeu, va establir com a servei d'interès general la provisió
d'habitatges destinats a polítiques socials, definint com a tals les que en la pròpia Llei es
defineixen com destinades a polítiques socials, i en les seves *arts. 2.f) i 46.1 va establir com a
objectiu l'establiment de mesures d'acció positiva a favor de col·lectius vulnerables, per a
aconseguir l'eradicació de qualsevol discriminació en l'exercici del dret a l'habitatge. A aquest
efecte, va introduir en el nostre dret els conceptes d'habitatges d'inserció i habitatges
dotacionals públics, que són al seu torn modalitats específiques del concepte més ampli
d'habitatges socials, com les que es recullen en el present reglament.
Així mateix, l'art. 8 de la mateixa Llei va reservar per als ens locals, sota el principi d'autonomia
de gestió, l'exercici de les seves competències d'habitatge i la potestat de promoure, establir i
gestionar polítiques pròpies d'habitatge.
En relació amb aquestes competències en l'àmbit de l'habitatge social, els *arts. 3, 4 i 7 de la
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, fixen els principis, objectius i situacions als
quals ha de subjectar-se la cobertura dels serveis socials que gestiona l'Ajuntament.
De la relació entre les competències locals en matèria d'habitatge social i els principis que
regeixen l'actuació del sistema públic de serveis socials en l'àmbit de Badia del Vallès, resulta
el present Reglament, que ha adaptat les normes recollides en el Decret 106/2009, de 19 de
maig pel qual es regula el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de
Catalunya a les particularitats de l'oferta d'habitatge social en el municipi.
Atès l’article 5 del reglament de sol·licitants d’Habitatge adaptat de lloguer per a persones
grans de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
De conformitat amb les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de setembre de 2020 i
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Durant el 2020 ja es va fer una convocatòria que va quedar desert, de manera que cal obrir un
nou registre de sol·licitants.
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Tenint en compte que l’ajuntament ha dut a terme obres de reforma interior per a canviar l'ús
de dos locals comercial a habitatges adaptats i es fa necessari constituir el registre de
sol·licitants per tal de dur a terme l’adjudicació d’aquests habitatges.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’esmentat registre ha de proporcionar informació a l’ajuntament de Badia del Vallès sobre la
demanda i les necessitats d'habitatge adaptat de les persones de més de 65 anys residents a
la ciutat, així com constituir una base per a l'adjudicació dels habitatges adaptats de lloguer per
a gent gran de titularitat o gestió pública.

publicat al BOP en data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Obrir el segon període d’inscripcions al Registre de sol·licitants dels dos habitatges
adaptats de lloguer per a gent gran de Badia del Vallès durant el termini d'un mes, el qual
començarà a contar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 456/2021, relatiu al fraccionament de deutes dels locals comercials del mes de
febrer de 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.
3. Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dades actual
“Access-Lloguers locals”.

III. Fonaments de dret

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.
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Tercer.- Publicar el present acord al Tauler d’Anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província durant el període d’exposició.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar el model de sol·licitud adjunt en aquest expedient, que servirà per formalitzar
la inscripció en el present registre.

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.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el padró fiscal dels 3 fraccionaments del deute del mes de febrer de 2021, per
un import total de 884,30€

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 427/2021, relatiu a la Justificació econòmica de la subvenció del programa
FOAP 2019
II. Relació de Fets
1. En data 24/5/2019 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig,
per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per a la realització
d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187).
2. En data 30/05/2019 l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar i presentar al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya la
sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació
d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, amb codi de sol·licitud del GIA:19/FOAP/443/0160014, per un import de
165.231,00 €. ( Expedient núm: 2359/2019 ).
3. En data 16 de setembre de 2019 va ser publicat mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), RESOLUCIÓ
d'atorgament de les accions corresponents a la convocatòria de subvencions FOAP 2019,
d’acord amb la Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, (ref. BDNS 456187), on s’atorga,
al centre Ajuntament de Badia del Vallès, la quantitat de 93.579,00 €, per la realització dels
CPs d’Activitats de venda i el d’Operacions de fontaneria i calefacció-climatització
domèstica.
4. En data 19/09/2019 es va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació, dins el marc de Programa Formació
d’oferta en àrees prioritàries (FOAP 2019), (TSF/1399/2019, de 3 de maig), amb número
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Aprovació justificació econòmica de la subvenció del programa FOAP 2019 (Expedient
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Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa de 2
rebuts domiciliats per import total de 728,20€ i enviar la carta de pagament corresponent al
rebut no domiciliat per import de 156,10€, així com la comptabilització dels ingressos generats
en relació als fraccionaments corresponents, domiciliats i no domiciliats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la remesa de 2 rebuts per import 728,20€ corresponents al padró dels
fraccionaments domiciliats del mes de febrer de 2021.

Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del programa FOAP 2019, per un
import imputat de 78.262,85 €, segons el Precàlcul de la subvenció segons les dades d'hores
de formació executades que consten a GIA i d'acord amb les bases reguladores que figuren en
l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.
Segon. Aprovar i presentar junt amb la sol·licitud de l’acceptació de la justificació, la renúncia
per un total 15316,15 euros en concepte de reducció de nombre d’alumnes justificats
degudament, tal i com estableix la pròpia normativa.
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que estableix l’ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de
formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.· Base 21 Justificació.
2n. Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig de 2019, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2019 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187).
3r. Seguint les instruccions de la Guia per a la gestió i justificació d’accions de formació
professional per a l’ocupació, per la convocatòria FOAP-2019, s’ha procedit a la justificació de
la realització de les actuacions subvencionables i l’aplicació correcte dels fons percebuts.
4rt. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l'objecte
de la subvenció es farà d'acord amb el preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions
5è. Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò establert a la
pròpia convocatòria, RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig.
6è. D’acord amb les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número número 2020-0945 de data 25 de setembre
de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d'expedient assignat pel SOC037/19/00015 i CODI GIA: 19/FOAP/443/0160014, per un
import de 93.579,00 €.(Expedient núm: 3708/2019 ).
5. La primera acció formativa es va iniciar 25/10/2019 i la situació excepcional davant la
Resolució SLT/720/2020 del Departament de Salut, per la qual s’adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es van aturar les
classes el dia 13/03/2020, i el període de confinament domiciliari es va estendre fins
22/06/2020, fet que va motivar que totes les accions formatives modifiquessin la seva data
de finalització amb l’autorització del SOC. L’última acció formativa va finalitzar el
14/12/2020. El termini establert per presentar la justificació és de dos mesos a partir de la
finalització de l’última acció formativa.
6. Des del 25/10/2019 fins al 14/12/2020 ha estat el període de realització de les accions
formatives atorgades, tenint present l’aturada forçada pel confinament domiciliari de la
COVID-19. Un cop finalitzat s’ha procedit al tancament dels cursos i la seva justificació
econòmica. Es considerarà que un/a alumne/a és totalment justificable quan ha finalitzat la
formació, quan hagi assistit almenys al 75 % del total de l'acció formativa. El còmput
d’alumnes justificables està relacionat per cada acció formativa en el propi expedient i
conjuntament al document: “Càlcul justificat i renúncia FOAP-2019” que s’adjunta a aquest
expedient.
7. Com a resultat de les baixes produïdes en les diferents accions formatives, s’ha reduït el
nombre d’alumnes a justificar, per aquest motiu es presenta en la sol·licitud d’acceptació a
la justificació, la renúncia de 15.316,15 euros del total de la quantitat atorgada (93.579,00
euros) de la subvenció del programa FOAP 2019 del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

Tercer. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i la presentació de
tota la documentació referent a la justificació tècnica i econòmica de la convocatòria FOAP
2019 serà lliurada al SOC mitjançant l'extranet de les administracions catalanes, EACAT.

Aprovació ajuts d'urgència social febrer 2021 (Expedient 303/2021)

Expedient 303/20212020, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de Febrer de 2021.
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 27 de gener de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida
0903 2311 48000, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per l’exercici 2021.
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

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

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:

Acceptació de la subvenció del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE) 2020-2021
(Expedient 4413/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4413/2020, relatiu a l’addenda addicional del PEE que s’emmarca dins del Pla
de Millora d’oportunitats educatives (PMOE) 2020-2021 del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
II. Relació de Fets
- Vista la Resolució STL/718/2020, de 12 de març, es van adoptar mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2 i, com a mesura preventiva, entre d'altres, es
va adoptar el tancament de tots els centres i Serveis d'Educació de Catalunya.
- Vist que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l'estat d'alarma i va establir la
suspensió de l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, graus, cursos i nivells
d'ensenyament contemplats a l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'Educació
- Vist que aquest tancament dels centres educatius ha comportat efectes negatius sobre l'exercici
del dret a l'educació del conjunt del nostre alumnat i, especialment, sobre els infants procedents
de famílies i entorns socialment més vulnerables, i també sobre els centres educatius amb més
complexitat educativa
- Vist que les conseqüències negatives de caràcter social, han afectat especialment a aquells
centres que tenen alumnat socioeconòmicament vulnerable, per la qual cosa és necessari adoptar
mesures adreçades específicament a proporcionar un suport addicional a aquests centres
educatius durant el curs 2020-2021
- Vist que el departament d'Educació ha aprovat i aplicat diverses mesures per pal·liar aquests
efectes desfavorables, la major part dels quals s'adrecen a la totalitat dels centres educatius i a la

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

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.373,97€ (mil tres-cents
setanta-tres euros amb noranta-set cèntims).
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Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 520,00€ (cinc-cents vint euros) que
es facilitaran en forma de recàrrega targeta moneder, la relació dels quals es detalla a l’informe
adjunt, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 853,97€ (vuit-cents cinquanta-tres euros amb noranta-tres cèntims), que es
facilitaran via transferència bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en
l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del
pressupost vigent.

totalitat de l'alumnat.

- Vist que el Pla PMOE es basa, com a eix estratègic pel seu èxit, en el principi d'autonomia dels
centres i en la dimensió comunitària de l'educació. Per això es preveu la dotació de recursos als
centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat entre els centres i el Departament
d'Educació, i la incorporació de mesures de reforç dels Plans Educatius d'Entorn, com a estratègia
per reforçar l'equitat del nostre sistema educatiu
- Vist que en data 10 de novembre 2020, per indicació del director dels Serveis Territorials, es
comunica via correu electrònic a l'Ajuntament de Badia del Vallès, les mesures incloses en el Pla
de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE) i l'annex de la dotació econòmica (assignació
d’imports) a través d'una nova addenda, per desplegar les mesures incloses al Pla, junt amb el
document d'Orientacions per l’aplicació del PMOE en el marc del PEE 2020/2021.
Assignació d’imports econòmics al PEE de Badia del Vallès

2 Acompanyament, motivació i suport a
l'alumnat i reforç de l'atenció educativa

4 Acció educativa comunitària i oportunitats
educatives més enllà de l'escola

Import assignat

7

18.000€

16

30.000€

18

30.000€

19

12.464€
IMPORT TOTAL

90.464€

III. Fonaments de dret
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. 2020-0945, de data 25 de setembre,
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Mesures de cada
àmbit

Àmbit del Pla

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

- Vista que tot i el seu caràcter extraordinari, el Pla PMOE es formula amb la intenció de donar-li
continuïtat durant els propers tres cursos en forma de programa de lluita contra les desigualtats
educatives, tal com es demana en la moció/XII del Parlament de Catalunya, que insta al govern a
desplegar un programa d'actuacions pluriennal contra les desigualtats educatives, amb atenció
especial als centres amb una major complexitat i l'ens locals

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Vist que la RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de
Millora d'Oportunitats educatives (PMOE) pel curs 2020-2021, en el marc de les mesures
adoptades pel Departament d'Educació per pal·liar els efectes desfavorables ocasionats per la
COVID-19, al qual s'integra el programa del Ministeri d'Educació o Formació Professional de
cooperació territorial per a l'orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d'emergència
educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+, amb
l'objectiu d'enfortir, durant el curs 2020-2021, els centres educatius amb major complexitat. El
ministeri aporta fons propis a l'inici del programa, sense contraprestació de les CCAA, els quals es
distribuiran d'acord amb els percentatges i els criteris de distribució aprovats per la conferència
Sectorial d'educació i el consell de ministres

que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 09 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’acceptació de la subvenció del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE)
2020-2021, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per un import de
90.464,00 euros.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 384/2021, relatiu a l’aplicació de l’IPC a l’exercici 2021 referent al període
de novembre 2019 a novembre 2020
II. Relació de Fets
1.

Aquest s’instrueix arran de la necessitat d’aplicar la variació de l’Índex de Preus al Consum
(IPC) a l’exercici 2021 per donar compliment amb l’estipulat als contractes d’arrendament del
locals comercials

2.

L’IPC provincial de Barcelona aplicable a l’exercici 2021 corresponent al període de novembre
2019 a novembre 2020 és de -0.8.

3.

L’ajuntament de Badia del Vallès com a propietari dels locals, només ha actualitzat l’IPC dels
exercicis 2018 i 2020 referent al període de novembre 2016 a novembre 2017 i novembre
2018 a novembre 2019.

4.

Per actualitzar l’IPC es computen els quatre anys anteriors exceptuant els períodes ja aplicats,
amb les següents dades segons l’INE:
5.

Novembre 2016 – novembre 2017 = 1.7 que s’aplica a l’exercici 2018
Novembre 2017 – novembre 2018 = 1,7 que no s’aplica
Novembre 2018 – novembre 2019 = 0.4 que s’aplica a l’exercici 2020
Novembre 2019 – novembre 2020 = -0.8 que no s’aplica
Variació total últims 4 anys no aplicada: 0.9.
Segons les dades, aquest any s’haurien d’actualitzar les rentes un 0.9%,

III. Fonaments de dret
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. De conformitat amb el que confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 53 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 i

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Aprovació aplicació de l'IPC a l'exercici 2021/2021 (Expedient 384/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar l'acord al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
S’ACORDA
Primer. En virtut del suport al comerç municipal, no aplicar la variació del IPC dels darrers
quatre anys igual al 0.9.
Segon. Que a partir de l’exercici 2022 s’aplicarà l’IPC anualment corresponent sense poder
reclamar els quatre exercicis anteriors.
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Servei d’Economia i Tresoreria.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 384/2021, relatiu a l’aplicació de l’IPC a l’exercici 2021 referent al període
de novembre 2019 a novembre 2020
1.

II. Relació de Fets
Aquest s’instrueix arran de la necessitat d’aplicar la variació de l’Índex de Preus al Consum
(IPC) a l’exercici 2021 per donar compliment amb l’estipulat als contractes de concessions
administratives.

2.

L’IPC provincial de Barcelona aplicable a l’exercici 2021 corresponent al període de novembre
2019 a novembre 2020 és de -0.8

3.

Per error no s’aplica la variació del IPC al mes de gener de 2021
III. Fonaments de dret
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. De conformitat amb el que confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 53 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 i l’article 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
S’ACORDA
Primer. L’aplicació del IPC provincial de Barcelona del -0.8 corresponent al període de
novembre de 2019 a novembre 2020 a l’exercici 2021 a partir de febrer de 2021 i fins
desembre 2021
Segon. La devolució dels ingressos indeguts per la no aplicació del IPC del -0.8 al mes de
gener de 2021, corresponents a:
ANTONIO HERNANDEZ MORENO 1,93€

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

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

Favorable
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Devolució d'ingressos indeguts per aplicació IPC concessions administratives
(Expedient 384/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar l'acord a les persones interessades.

CRISTIAN NUÑEZ AMAYA 4,69€
DAVID MUÑOZ GARCIA 1,88€
DECO INTER PLAC SL 2,49€
DOLORES GUERRERO MALDONADO 1,62€
MERCADONA SA 108,54€
NICOLAS PEREZ HUMANES 2,42€
RESPSOL COMERCIAL PP SA 96,94€
CORREOS Y TELEGRAFOS SA 5,67€

Prendre raó de la transmissió de drets de cobrament del contracte administratiu de
l'obra per reubicar els horts urbans de Badia del Vallès, en favor de l'empresa «Borrox
Finance S.L,» (Expedient 4482/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4482/2020, relatiu a la petició de transmissió de drets de cobrament d’una
factura del contracte administratiu de l'obra per reubicar els horts urbans de Badia del Vallès,
notificada en data 30/11/2020, en favor de l'empresa «Borrox Finance S.L,» NIF núm.
B87774931, y domiciliada a Calle Caleruega 102-104, 8º Izq., 28033, Madrid.
II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la sol·licitud esmentada que incorpora l'acord signat
pels representants legals d'ambdues empreses, que identifica les condicions i dades de la
transmissió de drets de cobrament.
2. L’adjudicació d'aquest contracte va ser acordada per la Junta de Govern Local a la sessió
de data 15/02/2019 i va ser formalitzat en data 27 de febrer de 2019.
3. En data 30/11/2020 es notifica pel registre electrònic de l’ajuntament la sol·licitud de Borrox
Finance S.l amb CIF B87774931 amb número 2020-E-RE-4144 indicant: “CESION DE
CREDITOS ARTEA MEDIAMBIENT SL - ATT TESORERIA QUE BORROX FINANCE S.L. HA
LLEGADO A UN ACUERDO CON ARTEA MEDIAMBIENT SL PARA LA CESIÓN DE LOS
CRÉDITOS COMERCIALES REPRESENTADOS POR LA FACTURA NÚMERO: FE20-84 –
52.100,01 EUR.” Adjuntant a la sol·licitud el contracte signat per ARTEA MEDIAMBIENT i
BORROX de la cessió dels drets de cobrament de la factura FE20-84
4. En data 17/12/2020 té entrada pel registre electrònic de l’ajuntament una sol·licitud d’Artea
Mediambient amb número 2021-E-RE-4317 sol·licitant la cessió de la mateixa factura a favor
de NOVICAP LIMITED, del qual s’aporta el contracte signat amb data 1/12/2020 de la cessió
dels drets de cobrament de la factura FE20-84, que ja s’havia cedit prèviament a Borrox
Finance S.l.
5. En data 18/12/2020 entra pel registre electrònic de l’ajuntament la sol·licitud de Carlos

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Quart. Notificar l'acord a les persones interessades.
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Tercer. Donar compte d’aquest acord al Servei d’Economia i Tresoreria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VIDIGAL NUÑEZ SL 9,65€

Hernández Diaz amb dni 79022726Q com apoderat de l’empresa NOVICAP SL amb número
2020-E-RE-4325 sol·licitant la cessió de la factura FE20-84.
6. En data 20/01/2021 entra pel registre d’entrada de l’ajuntament una sol·licitud de BORROX
FINANCE S.L amb número 2020-E-RE-280 indicant que BORROX FINANCE SL no tenia
constància d’aquesta nova cessió i sol·licitant que l’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
refusi qualsevol cesió referent a la factura FE20-84 diferent a la presentada por Borrox

cobrament derivats del contracte d’obres realitzat a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Especificant quines factures presentades per Artea Mediambient S.L s’endosen a cada societat
i recordant-li que és requisit indispensable la notificació de l’acord de cessió.
8. En data 25/01/2021 entra pel registre electrònic de l’ajuntament una sol·licitud d’ARTEA
MEDIAMBIENT amb número 2021-E-RE-365 sol·licitant el pagament de la factura núm.
FE20-84 per import de 52.100,01 €, es faci directament a l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT,
S.L. al núm. de compte segons certificat de titularitat que adjunten.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb la petició de cessió acompleix els requisits establerts a l'article 200 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que disposa:
“1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán
ceder el mismo conforme a derecho.
2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración,
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de
cesión.
3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos
por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número
anterior.
4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a
nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.
5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relación contractual.”
2n. La comunicació fefaent de la cessió del dret de cobrament comporta que el crèdit ja no
forma part del patrimoni del cessionari, es a dir del contractista i aquest no pot revocar la
cessió.
Per tant, l’actual titular del crèdit, segons les dades aportades, és Borrox Finance S.L atès que
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de sortida 2021-S-RE-286 que aclareixi a favor de quines societats vol cedir els drets de
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7. En data 22/01/2021 l’ajuntament requereix a ARTEAMEDIAMBIENT amb número de registre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Finance S.L.

l’Ajuntament no té una notificació fefaent que aquesta mercantil hagi rebutjat el dret de
cobrament.
La notificació fefaent de la cessió de crèdit entre el contractista i Novicap Limited es va produir
quan el titular del crèdit ja era Borrox Finance SL i per tant el contractista no tenia capacitat de
cedir el crèdit. Redunda en aquest sentit el fet de que el contractista no hagi acreditat la falta
de vigència de la cessió de crèdit a Borrox Finance SL.

Primer. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de la factura conformada pel servei, per la quantitat global de
52.100,01 euros de la següent relació: P/2021/16 d’import 52.100,01 €
Segon. Prendre raó de la transmissió de drets de cobrament del contracte administratiu del
Contracte Administratiu de l'obra per reubicar els horts urbans de Badia del Vallès, amb
caràcter específic i pels termes de la notificació de l’acord formulada per Artea Mediambient,
SL, en data 27/11/2020, en favor de l'empresa «Borrox Finance S.L,» NIF núm. B87774931, y
domiciliada a Calle Caleruega 102-104, 8º Izq., 28033, Madrid per import de 52.100,01 EUR i
amb núm. De factura FE20-84 .
Tercer. Donar compte d’aquest acord al Servei d’Economia i Tresoreria.
Quart. Notificar l'acord Artea Mediambient S.l, Borrox Finance S.L i Novicap Limited.

Número: 2021-0005 Data: 17/02/2021

S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3r. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre 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
0945/2020, de data del 25 de setembre, publicat al BOP de data 9 d’octubre del 2020.
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