Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/16

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

28 / d’abril / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:12 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
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 05/05/2021
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 05/05/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 21 d'abril de 2021.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions (Expedient
1605/2021)

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
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 88.135,47 euros de la
següent relació: O/2021/108.
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I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1605/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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 88.082,27 euros de la següent relació: P/2021/133.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 346/2021, 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.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO de la següent operació: O/220210006933
(Expedient 346/2021)

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.

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.
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21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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, per la quantitat global de 11.135,53 euros de la
següent operació: O/220210006933.

Aprovar la justificació de la subvenció del “Finançament del l’àmbit del benestar social
2020” de la Diputació de Barcelona (Expedient 1527/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1527/2021, justificació subvenció Finançament àmbit de benestar social 2020 de la
Diputació de Barcelona.
II. Relació de fets

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 11.135,53 euros de la següent operació: P/220210006934.

L’import de l’aportació corresponent a l’Ajuntament de Badia del Vallès, que es determina en
base al tram poblacional prenent com a referència el padró municipal d’habitants, és de
38.266,80 € (trenta-vuit mil dos-cents seixanta-sis euros i vuitanta cèntims), els quals s’han de
destinar a la cartera bàsica de serveis socials i/o a programes d’actuació social. Els beneficiaris
podran destinar el fons a qualsevol de les següents actuacions, a càrrec dels capítols 1, 2 i 4
del seu pressupost de despesa.
L’execució s’ha de dur a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, amb un
termini de justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de
gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.
Tenint en compte l’informe tècnic adjunt, emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i
Feminisme.
III. Fonaments de dret
. Articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 9 de gener de 2020 la
concessió del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.

Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels 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 Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.

Primer. Justificar la subvenció del “Finançament del l’àmbit del benestar social 2020” de la
Diputació de Barcelona, per import de 38.266,80 € (trenta-vuit mil dos-cents seixanta-sis euros i
vuitanta cèntims)
Tercer.- Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).

Aprovar la justificació de la subvenció del “Programa complementari per a la garantia del
benestar social 2020” de la Diputació de Barcelona (Expedient 1511/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1511/2021, justificació subvenció Programa complementari de garantia del Benestar
Social 2020.
II. Relació de fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 27 de de maig de 2020 el
“Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020”, amb la finalitat de
garantir la cohesió social, la prestació adequada dels serveis socials, la promoció de la
reinserció social de les persones i donar resposta a situacions de risc d'exclusió social, així
com garantir la cobertura adequada dels subministraments bàsics.

La Junta de Govern Local de 27 de maig de 2020 adoptà l’acord d’acceptar la subvenció del
“Programa complementari de garantia de Benestar social” de la Diputació de Barcelona per
import de 31.669,13 € (trenta-un mil sis-cents seixanta-nou euros i tretze cèntims). El termini
d’execució establert és fins el 31 de desembre de 2020 i el de justificació de la despesa el 30
d’abril de 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, S’ACORDA
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De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que són elegibles, amb caràcter general, les despeses vinculades directament amb
l'objecte dels ajuts concedits en el marc del règim de concertació corresponents als capítols 1
"despeses de personal", 2 "despeses corrents en béns i serveis i 4 "transferències corrents"
dels Pressupostos de despesa de les corporacions locals que es corresponguin amb algun dels
serveis o activitats inclosos en els àmbits següents:

III. Fonaments de dret
. Articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels 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 Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. 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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Tenint en compte l’informe tècnic adjunt, emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i
Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a. Cobertura de les necessitats socials bàsiques.
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials
c. Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat social
d. Suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i transport adaptat
e. Desplegar activitats socioeducatives i de lleure infantil.

Primer. Justificar la subvenció del “Programa complementari per a la garantia del benestar
social 2020” de la Diputació de Barcelona per import de 31.669,13 € (trenta-un mil sis-cents
seixanta-nou euros i tretze cèntims).
Tercer.- Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT)

Aprovar l'acceptació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu d’Entorn
del curs 2020-2021 (Expedient 4413/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4413/2020, relatiu a l'acceptació de tercera addenda al conveni de
col·laboració entre el Departament d'Educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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Per tot això,s'acorda:

II. Relació de Fets
Vist que amb data 12 de juliol de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu d'Entorn. En aquest conveni es van
subscriure diverses addendes, amb data 18 de novembre de 2019 i 29 de setembre de 2020, al
conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn.

Vist que en data 24 de març de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local, aprovar l’acceptació
dels 21.000 euros corresponents al Programa del Ministeri PROA+, integrat a la mesura 7 del
Pla de Millora d’Oportunitats Educatives(PMOE) que quedaran inclosos a l’addenda addicional
corresponent al PEE.
Vist que en data 24 de març de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local aprovar l’acceptació
de la dotació específica de 3.000 euros, en la tercera addenda al PEE, pel desenvolupament
dels Tallers Diversificats i Reforç Educatiu (TDSRE).
Vist que el Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 114.464,00
euros, resultat de la suma de la dotació económica per el despelgament de les mesures del
PMOE, PROA+ i Tallers Diversificats i Reforç Educatiu (TDSRE), amb l’objectiu de donar suport
a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió social.
Vist que el Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% (68.678,40 €) de
la quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (40% de
la quantitat total, 45.785,60 €) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, tal
com es preveu a la clàusula quarta de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu d’Entorn del curs
2020-2021.
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 l'acceptació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu d’Entorn del curs

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Vist que en data 10 de febrer de 2021, s’aprova per Junta de Govern Local l’acceptació de la
subvenció del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, per un import de 90.464,00 euros.
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Vist que aquesta addenda té com objecte concretar la dotació econòmica per desplegar a
través dels Plans Educatius d’Entorn diverses mesures del Pla de Millora d’Oportunitats
Educatives(PMOE), PROA+ i d’una de les actuacions del Programa d’Orientació i Reforç per la
Millora i Suport en l’Educació (POEFE) per el desenvolupament dels Taller Diversificats i reforç
Educatiu (TDSRE.).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els recursos
econòmics que es destinaran als Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una
addenda al conveni.

2020-2021.
Segon. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor de
l’Alcaldia municipal i notificar l'acord al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Badia del Vallès l’Oreneta (Expedient 3879/2020)

Que en data 18 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar
el conveni subscrit amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil l’Oreneta (expt.3879/2020,
relatiu al Conveni de col·laboració amb aquesta entitat).
Que en ell s’acorda segon s’estableix «atorgar una bestreta nominativa del 80% de la
subvenció a favor de l’Associació de voluntaris de protecció civil de Badia del Vallès l’Oreneta,
per import de 2.240,00€ amb càrrec a l'aplicació 1501 1351 48900 del pressupost de despeses
de la Corporació per al 2020».
Que aquesta entitat ha dut a terme de forma satisfactòria les activitats objecte del conveni,
assolint un alt grau de participació en les mateixes per part de la població del municipi, fent
valer en tot moment el compromís adquirit amb aquest Ajuntament i demostrant la seva estima
pel municipi i la seva ciutadania, participant en tots aquells actes, activitats i esdeveniments
que s’han dut a terme a la ciutat (espectacles de pública concurrència així com a
col·laboracions amb policia local i brigada en cas d’alertes o sinistres meteorològics i la
prestació de serveis degut a la crisi sanitària generada per la pandèmia COVID-19.
Tanmateix, tal i com s’expressa al punt cinquè de l’esmentat conveni, l’entitat ha presentat els
rebuts de les despeses que han estat destinades a les activitats conveniades.
Tota aquesta documentació s’adjunta a l’expedient.
De tot plegat, i valorant molt positivament el desenvolupament de les actuacions portades a
terme per l’entitat, de l’anàlisi de tota la documental es desprèn que de la subvenció atorgada
per l’ajuntament (avançament del 80% de la quantia compromesa al conveni de col·laboració
pel 2020) per import de 2240,00 euros, la justificació arriba al 100% d’aquesta quantia, la suma
de tots els documents acreditatius de la mateixa, una vegada incorporat el rebut
d’assegurança, ascendeix a un total de 2756,09euros, per tant, quedaria justificat el 100% de
la subvenció que va estar concedida.
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II. Relació de Fets
Que mitjançant resolució d’alcaldia núm 162/2014 de 28 de març de 2014, es va procedir al
reconeixement de l´”Associació de voluntaris de protecció civil de Badia del Vallès l’Oreneta”
com a associació única amb vinculació funcional amb aquest ajuntament, en atenció al
disposat a l’article 5.2 del decret 27/2001, de 23 de gener pel qual s’aprova el reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, i en atenció a l’informe favorable de
l’Inspector en cap de la policia local de Badia del Vallès, senyor José Carlos Izquierdo López de
data 19 de març de 2014.
Que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badia del Vallès l’Oreneta és una entitat
independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada de
conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i
està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el
Decret 27/2001, de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntari de protecció
civil de Catalunya.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

- És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020.
- De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0188, de data 10 de
febrer publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació presentada per l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Badia del Vallès l’Oreneta, i per import de 2756,09 euros.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

-Article 109 de la de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.

Tercer. Procedir al reconeixement de l’obligació i a l’aprovació l’ordre de pagament de 516’09 €
restants a favor de l’AVPC de Badia de l Vallès l’Oreneta.
Quart. Notificar a l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Badia del Vallès
l’Oreneta.

Revocació de l’autorització d'ocupació temporal del bé de domini públic pel servei de
neteja viaria i recollida selectiva de Badia del Vallès a Ascan Servicios Urbanos SL
(Expedient 3657/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3657/2020, relatiu a la Llicència d'ocupació temporal de bé de domini públic
pel servei de neteja viària i recollida selectiva de Badia del Vallès.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Revocar la quantia per import de 43,91 € resultant de la part restant a justificar fins
arribar als 2800 € que constitueixen el 100% de la subvenció.

II. Relació de Fets
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2020, es va autoritzar l’ús
privatiu a Ascan Servicios Urbanos SL del bé de domini públic següent:
Parcel·la E10, ref cadastral: 7056001DF2975N0001UF.
Espai de 1.350 m2 de sòl, situat en l’extrem sud-est de la parcel·la, amb front de façana al
carrer projecte i que llinda al front nord-oest amb el terme municipal de Barberà del Vallès.

l’adjudicació directa del bé demanial pel següent motiu: la voluntat d’Ascan
Servicos Urbanos SL de no construir la base d’operacions del servei de neteja viària i de
recollida de residus en aquest terreny.
3. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats
públiques de data 23 d’abril de 2021.
III. Fonaments de dret
1r. Els articles del 100 al 104 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
2n. Els articles del 74 al 91 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.
3r. 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, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

amb núm. de registre 2021-E-RE-746 i amb núm. de registre, es sol·licita la renúncia a

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. D'acord amb la sol·licitud de l’empresa adjudicatària del bé de data 23 de febrer de 2021 i

Primer. Revocar l’ús privatiu temporal a Ascan Servicios Urbanos SL del bé de domini públic
descrit a l'antecedent de fet primer anterior, d'acord amb la sol·licitud de data 23 de febrer de
2021 amb núm. de Registre 2021-E-RE-746 conforme a les característiques de la
documentació presentada.
Segon. Notificar l'acord a Ascan Servicos Urbanos S.L i donar compte del present acord al Ple
municipal.
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Per tot això, s'acorda:

Resolució del contracte administratiu de Serveis de substitució de docència del
MF1019_2 (Expedient 1586/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. Com a conclusió, l'informe expressat s’estima la necessitat d’acceptar la renúncia d’aquest
contracte i d’obrir un nou expedient de contractació per la realització d’aquests serveis, per tal
de complir amb les obligacions de l’atorgament de la convocatòria FOAP-2020.
2n. De conformitat amb la disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP, és
competent la Junta de Govern Local, d'acord amb l’exercici de les competències que l'han estat
conferides per delegació de l’alcaldia, mitjançant el Decret número 2020-0945 de data 25 de
setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

II. Relació de Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local es va incoar aquest procediment per determinar la
procedència de la resolució del contracte administratiu de serveis de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF1019_2:
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions., formalitzat en data
21/04/2021, amb l'empresària M. JOSÉ POZO VICO, que podria derivar-se dels fets i
consideracions expressats a l'informe del responsable del contracte.
2. L'informe de la responsable del contracte de data 23/04/2021 de l’expedient de resolució del
contracte ha estat motivat per la sol·licitud de renúncia presentada per la contractista en data
23/04/21.
3. Altres fets a destacar, s’adjunta a l’expedient la sol·licitud de renúncia de la contractista M.
JOSÉ POZO VICO, presentada per instància amb número de registre: 2021-E-RC-1917.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1586/2021, iniciat a instància de l'informe de la responsable del contracte,
de data 23/04/2021, relatiu a la renúncia del contracte administratiu de serveis de programació,
docència, avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu
MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, del CP
d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Primer. Resoldre el contracte administratiu de serveis de substitució de programació, docència,
avaluació i desenvolupament de les activitats teòric-pràctiques del Mòdul formatiu MF1019_2:
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, del CP d’Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials., formalitzat en la sessió ordinària
de la Junta de Govern Local de data 10/03/21, per l’acceptació de la renúncia presentada per
instància amb número de registre: 2021-E-RC-1917.
Segon. Anul·lar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD núm:
220210004868), pel servei de formació del MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i
comunicativa en institucions, per un import total de 5.400,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
1203 241Z 22706 del Projecte 2021-FOAP-20, del pressupost general vigent.
Tercer. Notificar aquest acord a la interessada, amb còpia íntegra de la seva part annexa:
l'informe del responsable del contracte de data 23/04/2021.
Quart. Introduïr aquesta resolució al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes.
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S’ACORDA

Ajuts d’urgència social d’Abril de 2021 (Expedient 1572/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1572/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social d’Abril de 2021.

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

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les ajudes d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 1.463,95€ (mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims), que
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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.
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Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de fets

es facilitaran via transferència bancària o targeta moneder 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.
Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.463,95€ (mil quatre-cents
seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims).

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 803/2021, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
corresponents al mes febrer de 2021.
II. Relació de Fets
Atès l' objectiu d' aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar corresponents al mes febrer de
2021 (Expedient 803/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Denegar les sol·licituds relacionades a l’informe tècnic adjunt atès que no compleixen
les condicions i requisits aprovades en la convocatòria de prestacions d’urgència social per
l’exercici 2021.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i convocatòria
per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0903 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 va aprovar acceptar els ajuts de menjador
escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs
2020/2021, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021 va aprovar la convocatòria de sol.licitud
d’ajuts de menjador escolar per alumnes d’ensenyament obligatori de centres sostinguts amb
fons públics, per al curs 2020/2021, que restarà oberta a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins el 26 de juny de 2021.
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Per tal d' aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.

La mateixa Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021, aprova la proposta de despesa en
fase (A) per un total de 100.000 € (cent mil euros) a càrrec de la partida pressupostària 0903
2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador escolar del període de
gener a juny de 2021, del curs 2020/2021.
Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de gener per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.

3er.Llei 12/2007 de 11 d´octubre , de Serveis Socials
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 el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Ampa Seguidillas per import de 3,602,65€ (tres mil sis-cents
dos euros amb seixanta-cinc cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Ampa La Jota per import de 3.915,88€ (Tres mil nou-cents
quinze euros amb vuitanta-vuit cèntims).
Tercer- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Ampa La Sardana per import de 3.045,55 € (Tres mil quarantacinc euros amb cinquanta-cinc cèntims ).
Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a l’Escola Mare de Deu de la Salut per import de 125,61 € (Cent
vint-cinc euros amb seixanta-un cèntims).
Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a ESCOLAPIES per import de 25,91 € (vint-i-cinc euros amb
noranta-un cèntims).
Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MARE DEL DIVI PASTOR per import de 222,24€(Dos cents vint-i -dos
euros amb vint-i-quatre cèntims).
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2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.
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1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
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III. Fonaments de dret

Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a UNIO DE CENTRES PRIVATS (ESCOLA ESTEL) per import de 444,71€
(Quatre-cents quaranta-quatre euros amb setanta-un cèntims).

Onzè-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a DOBLEVIA (Escola Marta Mata) per un import de 40,48 € (quaranta euros
amb quaranta-vuit cèntims).
Dotzè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de febrer per import total de 11.500,76 € (Onze mil cinc-cents euros amb setanta-sis
cèntims).

Aprovació de la justificació i pagament del conveni marc signat amb la Creu Roja a
Sabadell de l’exercici 2020 (Expedient 1589/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I.Identificació de l'expedient
Expedient número 1589/2021, d’aprovació de la justificació i pagament del conveni marc signat
amb la Creu Roja a Sabadell de l’exercici 2020.
II.Relació de fets
La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 25 de novembre 2020, adoptà l’acord
d’aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre la Creu Roja a Sabadell i l'Ajuntament
de Badia del Vallès per a l’acció social, comunitària i sociosanitària per l’exercici 2020, amb
l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva de l’acord.
Aixímateix, en la sessió esmentada, la Junta de Govern Local va aprovar l'autorització i
disposició de la despesa per import de 43.678,43 € , en concepte de Conveni amb la Creu Roja
i amb càrrec a l'aplicació 0803.2311.48001 del pressupost general municipal de l’exercici 2020.
Aquest conveni marc per al 2020 signat entre l’ajuntament de Badia del Vallès i la Creu Roja
recull diferents addendes per la col.laboració entre ambues parts durant l’exercici 2020:
Addenda 1 de Targetes d’alimentació infantil (aportació de l’ajuntament per import de 33.500 €),
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Decè-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a EDUCADORS 4 (Escola Bellaterra) per un import de 25,91 € (Vint-i-cinc
euros amb noranta- un cèntims).
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Novè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a FUNDACIÓ SERRA I PRATS (CENTRE D’ESTUDIS SERRA) per un
import de 25,91 € (vint-i-cinc euros amb noranta- un cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vuité-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MONITAULA (ESCOLA CATALUNYA) per import de 25,91 €(vint-i-cinc
euros amb noranta un- cèntims)

Addenda II kits de suport social (aportació per import de 1.500 €) i l’Addenda III, de Joguines
solidàries (aportació de 8.678,43 €).
En les addendes s’estableix que es farà l’abonament de la següent manera:

Atès que l’entitat ha justificat tots els convenis anteriors signats amb l’ajuntament de Badia del
Vallès i que acredita estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària.
Vist l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials,
Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l’atenció a
persones i nuclis familiars en situació o risc d’exclusió social.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
 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. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar la justificació del conveni administratiu de col·laboració entre la Creu Roja a
Sabadell i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l’acció social, comunitària i sociosanitària
corresponent a l’exercici 2020 i per import de 43.678,43 € (quaranta-tres mil sis-cents setantavuit euros i quaranta-tres cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable en fase OP per import de 43.678,43 € (quaranta-tres
mil sis-cents setanta-vuit euros i quaranta-tres cèntims) corresponent al pagament del 100%
del convnei administratiu de col·laboració entre la Creu Roja a Sabadell i l'Ajuntament de Badia
del Vallès per a l’acció social, comunitària i sociosanitària, corresponent a l’exercici 2020, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 0803.2311.48001.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament.
Quart..- Notificar l’acord als interessats.
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Tenint en compte que en data 25 de febrer de 2021, l’entitat ha presentat la justificació
corresponent a l’Addenda III, de Joguines solidàries i, el 26 de març de 2021 ha presentat la
justificació corresponent a les addendes I i II, en les quals aporta la documentació acreditativa
de la despesa de cadascuna de les Addendes.
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La resolució d’Alcaldia 2021-0097 de data 28/01/2021, aprova l'expedient de modificació de
crèdits núm. 04/2021, amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit, entre les quals hi
ha la incorporació de romanent de 43.678,43 € corresponent a l’aplicació pressupostària 0803
2311 48001 - Conveni Creu Roja 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

. El 80% un cop signat el conveni i s’acrediti que les activitats corresponents al programa
conveniat s’estan desenvolupant segons el què s’havia previst.
. El 20% restant, en el moment que la Creu Roja presenti la certificació acreditativa d’haver
realitzat la programació objecte d’aquest conveni, per l’import previst i dins el termini establert, i
s’hagi rebut de l’entitat una memòria de les actuacions

Autorització i disposició despesa del contracte de Serveis de despeses de fotocòpies de
les impressores ubicades en l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana i en Brigada
d’obres (Expedient 1496/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret.
1r. L'informe del responsable del contracte de data 11 de febrer de 2021 justifica i proposa
aquest acord en atenció a:
a) Que es van fer les previsions adequades durant 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’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021
b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula I.9 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.
c) És 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.
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 2020/0945, de 25 de setembre, que va ser publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de l’1
de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis per cobrir
les despeses de les fotocòpies de les impressores ubicades en l’Àrea de dret a la ciutat i
agenda urbana i en Brigada d’obres (CPV 79810000-5), per part de la companyia GIROCOPY
S.L. - SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE (U67273987), per l’import de 1.000 euros
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2. La data d'inici del contracte va ser d’1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
amb possibilitat de pròrroga fins a una vigència màxima de la meitat del període inicial, dos
anys, en els termes definits a la clàusula I.10 del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte administratiu.
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II. Relació de Fets.
1. Aquest contracte va ser adjudicat per acord de Junta de Govern Local, de data 24 de maig
de 2019, i es va formalitzar amb l'adjudicatària, GIROCOPY S.L. - SISTEMES
D'ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE (U67273987).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1496/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i despesa derivada del
contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de les impressores
ubicades en l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana i en Brigada d’obres, durant l'exercici
2021.

nets, amb un IVA de 210 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0104.1501.22000.

Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per finançar dispositius i programari per
facilitar el treball remot (Expedient 1549/2021)

II. Relació de Fets
1. En virtut de l’acord de Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data
25/mar/2021, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha rebut notificació de la concessió de 8034,58€
en data 7/abr/2021 segons entrada de registre 2021-E-RC-1580.
III. Fonaments de dret
1r. 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 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9
d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de
8034,58€ per finançar la dotació de dispositius, equips informàtics i programari per potenciar el
treball remot.
Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona mitjançant EACAT.

Justificació subvenció “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals de
serveis socials bàsics 2020” de la Diputació de Barcelona (Expedient 1531/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1531/2021, justificació subvenció “Finançament extraordinari per al reforç dels
professionals de serveis socials bàsics 2020” de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de fets
Davant la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, que ha tingut una afectació
global d’emergència sanitària sense precedents i que obliga als municipis a adoptar mesures
excepcionals en molts àmbits, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9
de juliol de 2020, va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2020.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1549/2021, relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona per finançar la dotació de dispositius, equips informàtics i programari per
potenciar el treball remot.

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Entre els recursos concedits, hi ha el “Finançament extraordinari per al reforç dels
professionals de serveis socials bàsics”, amb una assignació per a Badia del Vallès per import
de 30.000 €, la qual va ser acceptada per acord de la Junta de Govern Local el 7 d’octubre de
2020.

Atès que l’execució s’ha de dur a terme fins el 31 de desembre de 2020 i la justificació final
entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021.

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 25 de
setembre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Justificar la subvenció “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals de
serveis socials bàsics 2020” de la Diputació de Barcelona, per import de 30.000 € (trenta mil
euros).
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).

Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre la Fundació Autònoma
Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar en el projecte Campus Ítaca
(Expedient 1261/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1261/2021, relatiu al conveni de col·laboració entre la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) i l'Ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant la signatura d'un conveni de
col·laboració institucional.
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. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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III. Fonaments de dret
. Articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels 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 Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tenint en compte l’informe tècnic adjunt, emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i
Feminisme.











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 (LRJAP).
Articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local. (LRBRL).
Article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. (LTE).
Article 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. (LTC).
Article 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. (LCSP).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (LGS).
Articles del 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. (ROAS).
La normativa interna municipal vigent sobre l'Ordenança general de subvencions, les
Bases d’execució del pressupost i la delegació de competències i atribucions dels
òrgans de govern a l’Ajuntament vigents.

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 0945/2020, de 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09
d’octubre de 2021.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre la Fundació Autònoma
Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar en el projecte Campus Ítaca de deu
alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents al tercer curs d’Ensenyament Secundari
Obligatori, en els Instituts Federica Montseny i Badia del Vallès, amb l'objecte i finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.550,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i amb càrrec
a l'aplicació 1103.3201.48110 del pressupost general municipal de 2021.
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable:
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2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva, amb els informes preceptius de la secretaria i intervenció
municipal, respecte l'objecte, finalitats i necessitat del conveni, així com a de l'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i del compliment de les garanties i requisits legals de la
normativa aplicable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del Tinent d'alcaldessa tercer, de data 16 d’abril
de 2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i
l'Ajuntament de Badia de Vallès, per a participar en el projecte Campus Ítaca de deu alumnes
que hagin finalitzat els estudis corresponents al tercer curs d’Ensenyament Secundari
Obligatori, en els Instituts Federica Montseny i Badia del Vallès, amb l'objecte i finalitat
d’estimular a l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’educació secundària
obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació i ser un espai de convivència
entre alumnat d’entorns socials diversos.

Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació final del “Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” 1ª Edició (Expedient 687/2021)

II. Relació de Fets
1. En data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la diputació de Barcelona, va
acordar aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu
règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
L’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” implica
renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de prestar suport als governs
locals en la generació de nova ocupació, tot donant continuïtat al suport que ha vingut prestant
en aquesta matèria en el marc de diferents Programes complementaris.
En aquesta resolució es detallen els ajuts econòmics atorgats a les diferents Administracions
Locals en el marc de l’esmentat Programa.
2. En data 20 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès rep la notificació d’un ajut
de 94.680,02 € en el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019” (1a
edició), per al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i
també per afavorir la contractació laboral a les empreses privades.
3. L'Ajuntament de Badia del Vallès, decideix destinar, part de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona, durant l’any 2020, per dur a terme les següents actuacions:
•
Suport als plans locals d’ocupació: contractació d’una treballadora social (3 mesos), un
tècnic de prospecció laboral (12 mesos), una administrativa (6 mesos) i una recepcionista
(6 mesos).
Suport a la formació: realització d’accions formatives per persones aturades.
4. En l’art 27 Annex 1 referit al dictamen que aprova el “Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019 -2020”, i que fa referència al Règim del Programa complementari de millora
de l’ocupabilitat 2019 -2020”, es recull el següent:
“ L’ens destinatari ha de justificar les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades
durant el període d’execució establert, d'acord amb els següents terminis i condicions:
a. Justificació parcial: Les despeses que l’ens local hagi executat l’any 2019, s'han de
justificar entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
b. Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no hagin
justificat la totalitat de l’import concedit per a l’any 2019 han de presentar, B Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona Data 4-12-2018 CVE 2018044554 Pàg. 70-74
https://bop.diba.cat A Àrea de Presidència Direcció de Serveis de Cooperació Local
entre el dia 1 i el 30 de setembre de 2020 , una justificació de les despeses executades
fins assolir, com a mínim, l’import de la primera bestreta.
c. Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i que
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 687/2021, relatiu a la Justificació final del “Programa complementari de
millora de l'ocupabilitat 2019-2020” (1a Edició).

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

s'hagin executat dins el període establert, s 'han de justificar entre el dia 1 de març i el
30 d’abril de 2021”.
5. En data 29 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
acorda aprovar i presentar, a la Diputació de Barcelona, una primera justificació parcial del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 219-2020” (1a edició), corresponent a les
accions desenvolupades en 2019, per un import total de 13.453,51 euros.

III. Fonaments de dret
1r. Vist l'Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de
2018, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat 2019 -2020, el
seu règim regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016
-2019.
2ón. Vist l'Acord (núm.reg. 148/19) de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de
data 11 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el “Programa Complementari de Millora de
l’Ocupabilitat 2019” (2ª edició).
3r. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència de les
diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
4t. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5è. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en matèria
de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i
de la lluita contra l’atur.
6é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la mateixa convocatòria.
7è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de delegacions número
2020/188, de 10 de febrer, publicat al BOP de data 9 de març de 2020, en la Junta de Govern
Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, la justificació final del “Programa
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8. Consta a l'expedient instruït, la documentació justificativa de l’execució del Programa
Complementari de millora de l’ocupabilitat” (1a edició).
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7. En data 31 de desembre de 2020 va finalitzar el “Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020” (1a edició). Un cop finalitzada l’execució del programa, i realitzada la
justificació final, l’import de les despeses executades des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de
2020, és de 15.625,02 euros.
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6. En data 12 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, acorda aprovar i presentar, a la Diputació de Barcelona, una segona justificació parcial
del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 219-2020” (1a edició), en relació amb
les despeses executades des de l’1 de gener de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020, per un
import total de 65.240,68 €.

complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” 1ª Edició per un import total de 15.625,02
euros.
Segon. Notificar el presenta acord a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits
dels ens locals i altres AAPP (PMT), mitjançant la presentació del models de justificació.

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

Número: 2021-0017 Data: 05/05/2021
Codi Validació: LW4YZ9YGZKCNKSDFTNJ3PD3C9 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 23

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

