Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/20

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

26 / de maig / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:13 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: 2021-0021 Data: 02/06/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 02/06/2021
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 02/06/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de maig de 2021.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
1971/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2057/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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 197.803,09 euros de la
següent relació: O/2021/147.
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
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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.

global de 197.538,48 euros de la següent relació: P/2021/161.
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.

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1905/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social d’integració per la infància i adolescència de Maig 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 24 de febrer de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 4.500€ (quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida 0903 2317
48003, així com les condicions i requisits per la prestació d’ajuts d’integració per la infància i
adolescència 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.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació d'ajuts d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de Maig
2021 (Expedient 1905/2021)

 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.

Tercer.- Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 81,00€ adreçada a la Sra. Fatima
Bellour Tirenti amb DNI 47242560P en concepte de salut el qual ens autoritza a fer l’endós a
AEE BADIA DEL VALLES amb NIF G64788268 en forma de transferència bancària, a imputar a
la partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
Quart.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.101,00€ (mil cent un euros euros).

Aprovació d'ajuts d’urgència social de Maig de 2021 (Expedient 1904/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1904/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social de Maig 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

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

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Segon.- Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 108,00€ adreçada a la Sra. Aiman
Amouchi Bakkas amb DNI 47244030Y en concepte de salut el qual ens autoritza a fer l’endós a
AEE BADIA DEL VALLES amb NIF G64788268 en forma de transferència bancària, a imputar a
la partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
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Primer.- Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 912,00€ adreçada al Sr. Raul Aguilar
Gomez amb DNI 47169180K en concepte d’integració a la infància el qual ens autoritza a fer
l’endós a EB LA LLAVOR amb NIF S0800522E en forma de transferència bancària a dos
números de compte diferents que figuren a l’informe tècnic, a imputar a la partida 0803 2311
48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, S’ACORDA:

mateixes i garantir la seva inclusió social.

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 l’ajut d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per import
total de 164€ (cent seixanta-quatre euros), que es facilitaran via transferència al beneficiari, 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. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.014,60€ adreçada al Sr. Fernando
Ramos Borras amb DNI 28878795H en concepte d’habitatge el qual ens autoritza a fer l’endós
a L’HOSTAL XARAU amb NIF B59329714 en forma de transferència bancària, a imputar a la
partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 20,04 € adreçada al Sr. Luis Cortes
Torres amb DNI 44985999T en concepte de salut el qual ens autoritza a fer l’endós a INMA
BUDALLES SALAS amb NIF 46141160D en forma de transferència bancària, a imputar a la
partida 0803 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.198,64€ (mil cent noranta-vuit euros
amb seixanta-quatre cèntims).
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, 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.

Pagament SAD Comarcal social març 2021 Expedient 1879/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1879/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social de març 2021.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva regulació
concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment el
cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per Cap de Serveis Socials, Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:


L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.
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Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
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S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.

L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de març
2021, per import de 8.573,48€ (vuit mil cinc-cents setanta-tres euros amb quranta-vuit
cèntims) , amb càrrec a la partida 0803.2312.46501.
Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD Comarcal DEP març 2021 Expedient 1878/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1878/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència de març 2021.
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És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
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Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions d’aquesta
llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats Autònomes, els
estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de serveis
supramunicipals.

II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.

El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva regulació
concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment el
cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:


L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònome assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
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El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
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Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions d’aquesta
llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats Autònomes, els
estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de serveis
supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).

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, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de març
2021, per import de 31.204,75 € (trenta-un mil dos-cents quatre euros amb setanta-cinc
cèntims), amb càrrec a la partida 0903.2312.46500.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD Comarcal social febrer 2021 (Expedient 1877/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1877/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social de febrer 2021.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
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L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.

tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.

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


L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la pres-ació
“global” dels serveis socials.


- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions d’aquesta
llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats Autònomes, els
estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de serveis
supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
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El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva regulació
concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
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El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.

de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.

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 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de febrer
2021, per import de 6.867,79€ (sis mil vuit-cents seixanta-set euros amb setanta-nou
cèntims) , amb càrrec a la partida 0803.2312.46501.
Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1876/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència de febrer 2021.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
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Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 3PKGM27YFDRTZXM6JQ9MQALSP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 50

Pagament SAD Comarcal dependència febrer 2021 ( Expedient 1876/2021)

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

III. Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.
Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:


L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la pres-ació
“global” dels serveis socials.

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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
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En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment el
cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de febrer
2021, per import de 28.049,96€ (vint-i-vuit mil quaranta-nou euros amb noranta-sis cèntims),
amb càrrec a la partida 0903.2312.46500.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.

Pagament SAD Comarcal social gener 2021 (Expedient 1875/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número:1875/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social de gener 2021.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.

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, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva regulació
concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment el
cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.

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


L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la prestació
“global” dels serveis socials.

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions d’aquesta
llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats Autònomes, els
estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de serveis
supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) que va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril
(LRBRL) estableix que:
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.

Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

Pagament SAD Comarcal Dependència gener 2021 (Expedient 1874/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1874/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència de gener 2021.
II. Relació de Fets
Els serveis d'atenció domiciliària formen part dels serveis socials bàsics i en concret el Servei
d’ajuda a Domicili i la teleassistència consten a la Cartera de Serveis Socials com a prestacions
garantides.
S’anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que
es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials,
tenen dret a rebre-les i l'Administració té l’obligació de prestar-les, independentment de la
disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema
judicial.
Segons la legislació vigent, els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el Servei d’Ajuda a
domicili, és una competència de l’administració local que han de garantir el municipis de més
20.000 habitants i els consells comarcals per als municipis de l’àrea bàsica de serveis socials.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota els principis rectors del sistema públic dels
serveis socials de responsabilitat pública i globalitat, i amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments ha articulat una sèrie de mesures de suport recollides a través de convenis de
cooperació.
El Servei d’Ajuda a domicili Comarcal (en endavant SAD) engloba, l’atenció personal i el
manteniment i neteja de la llar.
El SAD comarcal es presta en aquest municipi des de l’any 2004 i es sotmet a la seva regulació
concretament al Reglament regulador del Servei d’ajuda a Domicili Comarcal, a les
Disposicions de gestió, a l’acceptació i pagament del preu públic vigent i els proto- cols de
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Segon.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa es faculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.
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Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de gener
2021, per import de 6.204,82€ (sis mil dos-cents quatre euros amb vuitanta-dos cèntims)
, amb càrrec a la partida 0803.2312.46501.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

funcionament del servei.
En el títol tercer del Reglament estableix que el prestador del servei facturarà mensual- ment el
cost dels serveis segons s’especifiqui en les Disposicions de Gestió que s’aprovin.
Atès l’informe tècnic emès per la responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.



L’article 25, que no contempla com a competència “pròpia” del municipi la pres-ació
“global” dels serveis socials.

- La Disposició Transitòria Segona, que disposa que les Comunitats Autònomes assumiran en
data 31 de desembre de 2015, la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies
del municipi en aquesta matèria.
- L’article 27, concordant amb les previsions anteriors, disposa que la possibilitat que les
Comunitats Autònomes puguin delegar la competència en la prestació de serveis socials al
municipi, en els termes en què ara es regula la delegació.
No obstant això, la Disposició addicional 6a. de la LRSAL manté que les disposicions d’aquesta
llei s’aplicaran respectant l’organització comarcals en aquelles Comunitats Autònomes, els
estatuts d’autonomia de les quals tingui atribuïda expressament la ges- tió de serveis
supramunicipals.
Catalunya té competència exclusiva en serveis socials (art. 166 EAC) i l’àmbit supramunicipal
de govern és constituït per la comarca (art. 83 EAC).
És en virtut del desplegament de l’EAC que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix les competències dels municipis i de les comarques, en els termes anteriorment
exposats.
L’article 7 i 25 de la LRBRL, reconeixement que la legislació sectorial autonòmica pot atribuir
competències pròpies al municipi, per la qual cosa, els serveis socials que gestiona la comarca
per als municipis de menys de 20.000 habitants, s’ha de continuar prestant en les mateixes
condicions, i per tant, el present Reglament s’emmarca dins d’aquest marc competencial dels
Consells Comarcals.
Efectivament, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix com a
competències municipals, entre d’altres, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945 de 25 de
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Així mateix, la LRBRL té tres articles que afecten als serveis socials:
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(i) les competències municipals poden ésser (a) pròpies, (b) delegades i (c) diferents de les
pròpies i les delegades, i (ii)redueix l’esfera competencial de municipi en serveis socials i
només manté l’avaluació i informació de situacions de necessitats i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. D’igual manera desapareix com a servei mínim i
obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

setembre de 2020, publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al mes de gener
2021, per import de 25.674,46€ (vint-i-cinc mil sis-cents setanta-quatre euros amb quaranta-sis
cèntims), amb càrrec a la partida 0903.2312.46500.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 1680/2021, relatiu als ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa energètica 2021
II. Relació de fets
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 3 de març e 2021 va aprovar les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió de les prestacions socials per pobresa energètica de l’exercici
2021, així com i el document comptable d' autorització de crèdit de les prestacions socials de
caràcter econòmic, per import de 15.730 € (quinze mil set-cents renta euros) a imputar en la
partida 0204.1521.48003 Oficina Local d’Habitatge - Pobresa energètica.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la treballadora social de
l’Oficina Local d’Habitatge
III. Fonaments de dret






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

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2010-0188 de 10 de febrer

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

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Favorable
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Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 1680/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

de 2020 publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0204.1521.48003 del
pressupost vigent, els beneficiaris dels quals ens autoritzen a fer l’endós a cadascuna de les
companyies subministradores.

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA. per
import de 167’16€ (cent seixanta-set euros amb setze cèntims).
Cinquè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per
import de 2.758’67€ (dos mil set-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-set cèntims)

Aprovar l'ampliació de l'import de la convocatòria d'ajuts d'urgència social 2021
(Expedient 4578/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Tercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENERGIA
XXI. per import de 1.659’29€ (mil sis-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENDESA
ENERGIA SAU. per import de 932,22€ (nou cents trenta-dos euros amb vint-i-dos cèntims).

II. Relació de fets

La Junta de Govern Local, en data 27 de gener de 2021, va aprovar la convocatòria amb les
condicions i requisits per la concessió de les prestacions d’urgència social 2021 i obrir termini
de sol·licituds de prestacions d’urgència social, des de l’endemà de la publicació de les bases
en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 30 de desembre de 2021.

En la mateixa Junta de Govern Local, es va aprovar el document comptable d' autorització de
crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents
euros) a imputar en la partida “0903 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència social”.

Entre d’altres, l’esmentada convocatòria de prestacions d’urgència social 2021 fa referència a la
següent modalitat de prestació recollida en l’article 2 del Reglament de prestacions socials,
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Expedient número 4578/2020, relatiu a l’ampliació de la convocatòria d’ajuts d’urgència social
2021.

aprovat pel Ple municipal el 27 de novembre de 2019:

III. Fonaments de dret


Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
en l’article 25.2.e.



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, publicat al BOPB de data 9 d´octubre.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’ampliació de l’import de la convocatòria amb els requisits i condicions per la
concessió de les prestacions d’urgència social 2021, incrementant-la en 28.140 € (vint-i-vuit mil
cent-quaranta euros) per destinar a arranjaments d’habitatges per la gent gran, de manera que
en el punt on diu:

“8.APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PARTIDA I IMPORT TOTAL PRESSUPOSTAT
L’import pressupostat per la convocatòria és de 104.500 € (cent quatre-mil euros), corresponent
a la partida pressupostària 0903 2311 48000 de l’exercici 2021.”

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tenint en compte l’informe tècnic adjuntes a aquest expedient emès per la Cap de Serveis
Socials, Dependència i Feminisme.
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Atès que el 28 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
l’acord núm. 211/20 per a la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, entre els quals atorga a l’ajuntament
de Badia del Vallès la subvenció de 28.140 € per al Finançament dels arranjaments dels
habitatges de la gent gran, la qual va ser acceptada per acord de la Junta de Govern Local de
data 17/06/2020 (exp 1969/2020).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“a.1.) Prestacions puntals pel condicionament de l’habitatge i eliminació de barreres
arquitectòniques.”

Queda redactat de la següent manera:

“8.APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PARTIDA I IMPORT TOTAL PRESSUPOSTAT

Es procedirà a la publicació de l’ampliació de les bases reguladores i de la convocatòria de
subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament de Badia
del Vallès publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la subvenció segons estableix
la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris o butlletins oficials.

Aprovar la presentació de la justificació del Fons de Prestació “Coneguem els nostres
parcs” a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona (Expedient 1928/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Segon. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal, les bases restaran a
disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament, així com a la
pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’import total, una vegada efectuada l’ampliació, destinat a la convocatòria d’Ajuts d’urgències
socials és de 132.640 € (cent trenta-dos mil cent- quaranta euros), dels quals 28.140 € (vint-ivuit mil cent-quaranta euros) es concediran en espècie a la prestació adreçada a la modalitat
a.1.) Prestacions puntuals pel condicionament de l’habitatge i eliminació de barreres
arquitectòniques.”

Expedient número 1928/2021, relatiu a la justificació del Fons de prestació “Coneguem els
nostres parcs” del curs 2020-2021, promogut per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea d’infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
Vist que en data 9 de novembre, la Presidència de la Diputació de Barcelona, aprova el Decret
número 10768/20, en relació amb les condicions d'accés al programa d'educació ambiental
“Coneguem els nostres parcs” campanya 2021, promogudes per la Gerència de Serveis
d'Espais Naturals de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Vist que en data 11 de novembre de 2020, es publica al BOP l'anunci sobre l'aprovació de les
condicions d'accés al programa d'educació ambiental “Coneguem els nostres parcs” campanya
2021.
Vist que en data 02 de desembre s’aprova mitjançant Junta de Govern l’acceptació del Fons de
prestació “Coneguem els nostres parcs” campanya 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l’expedient

Vist que en data 25 de març de 2021, la Diputació de Barcelona aprova per acord de Junta de
Govern les concessions dels fons de prestació "Coneguem els nostres parcs", en el marc de la
convocatòria del Catàleg del Pla de Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
Vist que en data 21 d’abril de 2021, per Junta de Govern Local s’accepta l’import de 792,00
euros atorgat per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea d'Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, per sufragar els costos del transport escolar.

DATA
24/03/2021
12/04/2021
16/04/2021

IMPORT FACTURA
394,79 €
394,79 €
394,79 €

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 presentació de la justificació del Fons de Prestació “Coneguem els nostres
parcs” a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona, amb un import de 1.184,37 euros.
Segon. Presentar el formulari de justificació de despeses C4-001-21 a través del Portal
Municipal de Tràmits (PMT).
Tercer. Notificar a la Diputació de Barcelona.

Justificar la subvenció atorgada per la prestació del SAD Dependència en el marc de
l’Addenda 2020 del CP signada entre l’ajuntament de Badia del Vallès i el DTASF
(Expedient 1971/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1971/2021, Justificació SAD dependència del contracte programa- addenda 2020.
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Vist que les escoles de primària realitzen les sortides a Fontmartina en les següents dates:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que en data 09 de febrer de 2021 es fa una retenció de crèdit de 1.184,87 euros per fer
front a les factures generades de la contractació del servei de transport escolar per les
excursions de les escoles de primària a Fontmartina

II. Relació de fets
L’Addenda del Contracte Programa (CP) signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Família (DTASF) per l’exercici 2020 recull diferents fitxes per actuacions que es desenvolupen
des de diversos serveis de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva.

Vist l’informe tècnic adjunt la Cap de Serveis Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials, article 41.5 preveu que la Generalitat
ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb
els ens locals a fi de garantir la corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i
l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
 .Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a a les persones en
situació de dependència,
 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 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 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Atès que el termini de justificació al DTASF del SAD Dependència en l’exercici 2020 finalitza el
31 de maig de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’import de la subvenció establerta en la Fitxa 1 per a SAD Dependència en l’esmentada
Addenda 2020 és de 154.739 € (cent cinquanta-quatre mil set-cents trenta-nou euros), si bé es
tracta d’una previsió inicial ja que el cost del SAD Dependència s’ha de finançar en funció de
les hores realment prestades i d’acord amb el mòdul fixat,

S’ACORDA
Primer.- Justificar la subvenció atorgada per la prestació del SAD Dependència en el marc de
l’Addenda 2020 del CP signada entre l’ajuntament de Badia del Vallès i el DTASF, amb la
tramesa del formulari adjunt a aquest expedient, el qual recull la següent informació econòmica:
PREVISIÓ INICIAL SUBVENCIÓ ADDENDA 2020: 154.739 €
DESPESA REALITZADA: 270.186,06€
HORES REALITZADES: 14.787h
Segon. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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Per tot això,

Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic atorgades en el
marc de les competències que la Llei 12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals
(Expedient 1932/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

La Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2020 va aprovar l’Annex 1 de condicions i requisits
per la concessió de les prestacions d’urgència social 2020, així com el document comptable d'
autorització de crèdit de les prestacions d’urgència social, per import de 117.000 € (cent dissetmil euros) a imputar en la partida “0803 2311 48000 Atenció Primària - Ajuts d’urgència social”.

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel coronavirus (COVID-19), l’ajuntament ha dut
a terme mesures urgents per garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del
municipi que es troben en situació de vulnerabilitat social, així com facilitar allotjament
d’emergència a aquelles persones que no tenen garantit un lloc on respectar el confinament
establert en les mesures decretades per l’estat d’alarma.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.

III. Fonaments de dret






Llei 38/2003, general de subvencions.
Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
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:

Ajuntament de Badia del Vallès
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En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, amb la finalitat de
regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben
en situació de necessitat social, en especial en aquells casos d’unitats familiars en situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
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II. Relació de fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1932/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu a la justificació
d’ajuts d’urgència social de pagament a tercers.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 541/2021, relatiu a Conveni marc entre l’ajuntament de Badia del Vallès i la
Creu Roja a Sabadell per l’acció social, comunitària i sociosanitària per període 2021-2024.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del Tinent d'alcaldessa tercer, Josep Martínez
Valencia, de data 11/05/2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre la Creu Roja a
Sabadell i l'Ajuntament de Badia de Vallès per a l’acció social, comunitària i sociosanitària, amb
l'objecte i finalitats de coordinar ambdues entitats per dur a terme amb eficàcia i eficiència
activitats i serveis en el camp de l’acció social.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal de Benestar Social
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.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i la
normativa interna municipal vigent sobre l'Ordenança general de subvencions, les Bases
d’execució del pressupost.
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 Decret núm. 20200945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s’acorda:
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Favorable
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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 pel
període 2021-2024 (Expedient 541/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la justificació de les prestacions socials de caràcter econòmic que es relacionen
a l’informe tècnic adjunt, que han estat atorgades en el marc de les competències que la Llei
12/2007, de Serveis Socials, assigna als ens locals, i que responen a conceptes contemplats en
el Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès,
així com en l’Annex 1, de condicions i requisits per la concessió de les prestacions d’urgència
social 2020, queden justificades atès que el pagament s’ha efectuat directament a l’empresa
prestadora del servei, prèvia autorització d’endós per part del beneficiari.

Primer. 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 pel període
2021-2024, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

Ordenació del primer pagament del conveni amb l’Associació de Vidus i Vídues de Badia
del Vallès (Expedient 1240/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1240/2021, relatiu al conveni amb l’Associació de Vidus i Vídues de Badia
del Vallès.
II. Relació de Fets
En data 21 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar el conveni administratiu de col·laboració a favor de l’Associació de Vidus i Vídues de
Badia del Vallès per import de 2.000 euros, per a oferir una atenció psicològica personalitzada i
un treball de grup, mitjançant el treball de la musicoteràpia

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 58.324,26 € (cinquantavuit mil tres-cents vint-i-quatre euros i vint-i-sis cènims), en concepte de Conveni amb la Creu
Roja i amb càrrec a l'aplicació 0903.2311.48001 del pressupost general municipal de l’exercici
2021.

«Es podrà resoldre bestreta de la subvenció mitjançant acord de l’òrgan competent de fins a un
80 % concedit, un cop signat el conveni, i d’un 20 % quan s’hagi acreditat que les activitats
corresponents als programes conveniats s'han desenvolupat segons el que s’havia previst» de
la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost (base 41).
En data 2 de maig de 2021 es va signar el conveni per totes dues parts.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen:
· 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)

Ajuntament de Badia del Vallès
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L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 2 b), que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:

· 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)

Primer. Aprovar i ordenar a tresoreria el pagament de 1.600 euros que correspon al 80% de
l’import total de 2.000 euros, a càrrec de la partida 1003 2319 48903 del pressupost vigent, a
l’Associació de Vidus i Vídues de Badia del Vallès, tal com s’indica al punt 2 b) del conveni, per
fomentar sessions de psicoteràpia grupal i individual, mitjançant el treball de la musicoteràpia
Segon. Notificar als interessats.

Aprovació de la liquidació de les taxes de les tres inspeccions periòdiques planificades
derivades dels programes de control oficial de la legionel·la, realitzades pel Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’any 2019 (Expedient 1554/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aprovació de la liquidació de les taxes de les tres inspeccions periòdiques planificades
derivades dels programes de control oficial de la legionel·la, realitzades pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’any 2019.
II. Relació de fets
1. En data 29 d’abril de 2021 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va emetre
una notificació amb núm de registre d’entrada 2021-E-RC-1862, referent a la liquidació de les
taxes per les actuacions següents:
Inspecció periòdica planificada derivada dels programes de control oficial de legionel·la,
realitzada el dia 4 d’octubre de 2019, al Complex Esportiu per import de 59,50 euros (Notificació
núm: 2170834).
Inspecció periòdica planificada derivada dels programes de control oficial de legionel·la,
realitzada el dia 14 d’octubre de 2019, al Complex Esportiu per import de 59,50 euros
(Notificació núm: 2170860).

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s’acorda:
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2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a aquest
òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9
d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

· 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.

Inspecció periòdica planificada derivada dels programes de control oficial de legionel·la,
realitzada el dia 10 d’octubre de 2019, al Camp de futbol Sergio Busquets, per import de 59,50
euros (Notificació núm: 2149826).
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, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data del 9
d’octubre del 2020.

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de les taxes del registre d’entrada
número 2021-E-RC-1862, per import total de 178,50 euros, a favor del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
Tercer. Notificar el present acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i donar
compte als serveis econòmics municipals.

Aprovació de despeses i comissions bancàries impagats abril 2021 (Expedient 356/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Primer. Aprovar la liquidació de les taxes de les tres inspeccions periòdiques planificades
derivades dels programes de control oficial de la legionel·la, realitzades pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya a l’any 2019, per import total de 178,50 euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 0904 3111 22799 del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

Expedient número 356/2021 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancàries
d’impagats dels comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancàries
d’impagats relacionades amb el padró fiscal d’esports, el dels lloguers dels locals comercials, el
dels fraccionaments, el de les concessions administratives i el del pàrquing relatiu al mes d’abril
de 2021.
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
4. Article 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Ajuntament de Badia del Vallès
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I. Identificació de l'expedient

5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan decret d’Alcaldia número 2020-0945 amb data 25 de setembre de 2020, publicat
al BOP amb data 9 d’octubre de 2020 .
Per tot això, s'acorda:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 354/2021 relatiu a l’aprovació de les comissions i despeses bancàries dels
comptes corrents titularitat de l’Ajuntament.
II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de les comissions bancàries
relacionades amb el manteniment dels comptes corrents, amb el padró fiscal d’esports, el dels
lloguers dels locals comercials, el dels fraccionaments, el de les concessions administratives i el
del pàrquing relatiu al mes d’abril de 2021
III. Fonaments de dret
1. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
2. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Articles 53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
4. Article 52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
5. Les Bases d’execució del pressupost vigent.
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan decret d’Alcaldia número 2020-0945 amb data 25 de setembre de 2020, publicat
al BOP amb data 9 d’octubre de 2020 .
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
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Aprovació despeses i comissions bancàries abril 2021 (Expedient 354/2021)
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Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la
d’operacions en fase P de l’annex adjunt en concepte de despeses i comissions bancàries
d’impagats relatives al mes d’abril de 2021, amb un import total de 8,31€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en fase ADO de la
relació d’operacions de l’annex adjunt en concepte de despeses i comissions bancàries
d’impagats relatives al mes d’abril de 2021, amb un import total de 8,31€.

relació d’operacions de l’annex adjunt en concepte de despeses i comissions bancàries
relatives al mes d’abril de 2021, amb un import total de 649,51€.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 933/2021, relatiu a la col·laboració entre el centre educatiu Institut Federica
Montseny i l’Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, mitjançant la signatura d'un
conveni de col·laboració educativa.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del tinent d'alcaldessa tercer, de data 30 d’abril de
2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’Institut Federica Montseny i l'Ajuntament
de Badia de Vallès per a establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a
terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i finalitat d’aconseguir una escola de qualitat
tenint presents les necessitats de les diverses tipologies de l’alumnat, en funció del seu moment
evolutiu; confiant plenament i col·laborant amb les famílies en la tasca educadora; formant part
de la comunitat i implicant-se en les seves iniciatives; integrant-se en els espais de treball
comunitari; confiant en les capacitats del seu alumnat i ajudant a construir el seu projecte de
vida i afavorint la innovació educativa.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les administracions públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
3r. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
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Favorable
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Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Federica Montseny i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre
les quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables
(Expedient 933/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal la comptabilització del pagament líquid de la
d’operacions en fase P de l’annex adjunt en concepte de despeses i comissions bancàries
relatives al mes d’abril de 2021, amb un import total de 649,51€.

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:

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

Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola Las Seguidillas i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre
les quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables
(Expedient 932/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 932/2021, relatiu a la col·laboració entre el centre educatiu escola Las
Seguidillas i l’Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, mitjançant la signatura d'un
conveni de col·laboració educativa.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb l’escola l’Institut Federica Montseny i amb càrrec a
l'aplicació 1103.3201.48106 del pressupost general de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Federica Montseny i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre les
quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del tinent d'alcaldessa tercer, de data 30 d’abril de
2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’escola Las Seguidillas i l'Ajuntament de
Badia de Vallès per a establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a
terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i finalitat d’aconseguir una escola de qualitat
tenint presents les necessitats de les diverses tipologies de l’alumnat, en funció del seu moment
evolutiu; confiant plenament i col·laborant amb les famílies en la tasca educadora; formant part
de la comunitat i implicant-se en les seves iniciatives; integrant-se en es espais de treball
comunitari; confiant en les capacitats del seu alumnat i ajudant a construir el seu projecte de
vida i afavorint la innovació educativa, i amb la finalitat pública, comuna i compartida per les
parts de promoure l'èxit educatiu de l'alumnat de Badia del Vallès.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les administracions públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
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II. Relació de Fets

Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.

Primer. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola Las Seguidillas i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre les
quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables, 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 2.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb l’escola Las Seguidillas i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48104 del pressupost general de 2021.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola La Jota i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre
les quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables
(Expedient 930/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 930/2021, relatiu a la col·laboració entre el centre educatiu escola La Jota i
l’Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, mitjançant la signatura d'un conveni de
col·laboració educativa.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del/ de la tinent d'alcaldessa tercer, de data 29
d’abril de 2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’escola La Jota i l'Ajuntament de
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Per tot això, s'acorda:
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3r.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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.

Badia de Vallès per a establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a
terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i finalitat d’aconseguir una escola de qualitat
tenint presents les necessitats de les diverses tipologies de l’alumnat, en funció del seu moment
evolutiu; confiant plenament i col·laborant amb les famílies en la tasca educadora; formant part
de la comunitat i implicant-se en les seves iniciatives; integrant-se en els espais de treball
comunitari; confiant en les capacitats del seu alumnat i ajudant a construir el seu projecte de
vida i afavorint la innovació educativa, i amb la finalitat pública, comuna i compartida per les
parts de promoure l'èxit educatiu de l'alumnat de Badia del Vallès.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva.

3r. 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 l’escola La Jota i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre les
quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables, 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 2.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb l’escola La Jota i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48102 del pressupost general de 2021.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.
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2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
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1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les administracions públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’escola La Sardana i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre
les quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables
(Expedient 925/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les administracions públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
3r. 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 l’escola La Sardana i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre les
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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.

Codi Validació: 3PKGM27YFDRTZXM6JQ9MQALSP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 50

II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del tinent d'alcaldessa tercer, de data 30 d’abril de
2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’escola La Sardana i l'Ajuntament de Badia
de Vallès per a establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a terme
les activitats subvencionables, amb l'objecte i finalitat d’aconseguir una escola de qualitat tenint
presents les necessitats de les diverses tipologies de l’alumnat, en funció del seu moment
evolutiu; confiant plenament i col·laborant amb les famílies en la tasca educadora; formant part
de la comunitat i implicant-se en les seves iniciatives; integrant-se en els espais de treball
comunitari; confiant en les capacitats del seu alumnat i ajudant a construir el seu projecte de
vida i afavorint la innovació educativa, i amb la finalitat pública, comuna i compartida per les
parts de promoure l'èxit educatiu de l'alumnat de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 925/2021, relatiu a la col·laboració entre el centre educatiu escola La
Sardana i l’Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, mitjançant la signatura d'un
conveni de col·laboració educativa.

quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables, 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 2.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb l’escola La Sardana i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48101 del pressupost general de 2021.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 934/2021, relatiu a la col·laboració entre el centre educatiu Institut Badia del
Vallès i l’Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, mitjançant la signatura d'un
conveni de col·laboració educativa.
II. Relació de Fets
1. Arran la Provisió d'inici d'aquest expedient del tinent d'alcaldessa tercer, de data 29 d’abril de
2021, s'ha tramitat el conveni de col·laboració entre l’Institut Badia del Vallès i l'Ajuntament de
Badia de Vallès per a establir les condicions sobre les quals el centre educatiu ha de portar a
terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i finalitat d’aconseguir una escola de qualitat
tenint presents les necessitats de les diverses tipologies de l’alumnat, en funció del seu moment
evolutiu; confiant plenament i col·laborant amb les famílies en la tasca educadora; formant part
de la comunitat i implicant-se en les seves iniciatives; integrant-se en els espais de treball
comunitari; confiant en les capacitats del seu alumnat i ajudant a construir el seu projecte de
vida i afavorint la innovació educativa.
2. Consta a l'expedient instruït la Memòria justificativa del servei municipal d’Educació de l'àrea
d’Acció Comunitària Inclusiva.
III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen esl articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les administracions públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
2n. És d’aplicació a més a més del que s’estableix en aquest Conveni de col·laboració, les
Bases generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
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Favorable
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Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Badia del Vallès i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre
les quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables
(Expedient 934/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
3r. 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.

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

Aprovació Memòria valorada. Substitució d’elements de fibrociment amb contingut
d’amiant. Centre escolar «La Sardana». (Expedient 3507/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3507/2019 , relatiu a l’aprovació de la memòria valorada, estudi bàsic de
seguretat i salut i documentació annexa per les obres de substitució d’elements de fibrociment
amb contingut d’amiant en el centre escolar «La Sardana» al carrer de la Bètica s/n.
II. Relació de Fets
1. Arran la proposta del servei gestor sobre les necessitats i finalitats públiques de data 14 de
maig de 2021, s’ha redactat la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i
documentació annexa relativa a les obres per la substitució d’elements (baixants) de fibrociment
amb contingut d’amiant per altres de PVC.
III. Fonaments de dret
1r. Les obres a executar es classifiquen com a obres de conservació i manteniment pel que es
definiran amb un document de memòria valorada i la documentació annexa necessària per a
especificar d’acord amb el que preveuen els articles 12, Classificació de les obres. Punt c)
obres de conservació i manteniment i Article 35. Documentació altres tipus d’obres, Del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens
locals.
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 9 d’octubre de2020.
Per tot això,
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Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.000,00 euros, en
concepte de conveni de col·laboració amb l’Institut Badia del Vallès i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48105 del pressupost general de 2021.
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Primer. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Institut Badia del Vallès i
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant quatre anys, per a establir les condicions sobre les
quals el centre educatiu ha de portar a terme les activitats subvencionables, amb l'objecte i
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

S’ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la
documentació annexa relativa a les obres per la substitució d’elements (baixants) de fibrociment
de l’escola La Sardana, amb contingut d’amiant redactat pels serveis tècnics municipals de
l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1962/2021, relatiu al procediment de novació del contracte
d’arrendament del local comercial número 30, ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 31 de
Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. En data 19 de maig de 2021 mitjançant instància núm. 2663/2021, la senyora Lorena
Gómez Delgado va promoure com a actual arrendatària, l’expedient per a la novació del
contracte d’arrendament del local comercial, propietat municipal, núm. 30, ubicat a
l’avinguda del Cantàbric, núm. 31, destinat a l’activitat comercial de “Estanc”.
2. Aquesta petició es formulà dins del marc del Text Refós del Pla de Dinamització
Comercial de Badia del Vallès que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de
data 27 de març de 2019. I la seva posterior modificació de data 27 de juliol de 2020 on
recull al punt 9 la possibilitat de realitzar novacions dels contractes d’arrendament havent
d’abonar, en aquest cas la compensació econòmica equivalent a l’increment total de la
renda produïda des de la data 01/01/2019 fins a la sol·licitud de la novació resultant un total
de 29 mesos. Essent la diferència en aquest cas de 50,54 € entre ambdues rendes i que el
total que li correspon a aquesta compensació és de 1.465,66 euros.
3. Vist l’informe d'intervenció de data 19 de maig de 2021 no consten deutes pendents per
part d’aquesta arrendatària.
4. D’acord amb l’informe del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 19 de
maig de 2021 en el que i l’informe de secretaria de data 21 de maig de maig de 2021.
III. Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 72, 73 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que
aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; articles 1255, 1273 , 1274 següents i
concordants del Codi Civil.
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 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
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Favorable
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Aprovar la novació del contracte d’arrendament del local comercial número 30, ubicat a
l’avinguda Cantàbric, núm. 31 de Badia del Vallès (Expedient 1962/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Publicar l’anunci de l’aprovació inicial al Butlletí oficial de la Província per un termini de
30 dies hàbils.

Primer. Estimar la proposta de novació del contracte d’arrendament realitzada per
l'arrendatària del local comercial expressat a la part expositiva d’aquest acord, dins del
marc del Text Refós del Pla de Dinamització Comercial de Badia del Vallès aprovat per
l’Ajuntament, amb efectes de data 1 de gener de 2020 i amb les obligacions bàsiques,
objecte de novació, següents:
- Renda mensual (sense IVA): 576,00 euros.
- Revisió renda: Segons variació d’IPC d’acord amb la variació de l’Índex General
dels preus al Consum de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i a
l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament.

Aprovar el traspàs del local comercial núm. 12 situat Al carrer Porto, núm. 1 de Badia del
Vallès. (Expedient 1596/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1596/2021, relatiu al traspàs del local comercial núm. 12 situat Al carrer
Porto, núm. 1 de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Per instància a l'Ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre 1919/2021 de data
23 d’abril de 2021, el senyor Alberto Pérez Henarejos, en representació de l’empresa WORLD
SERVICES APPLICATIONS 2015 SL com arrendataris del local comercial número 12, comunica
la voluntat de traspassar al seu negoci ubicat al carrer Porto, núm. 1 a favor del senyor Kevin
Jiménez Bayona, per import de 1.000,00€ i per desenvolupar l’ activitat de “Perruqueria”.
2. Vist l’informe tècnic favorable dels Serveis Tècnics de l'àrea de Dret a la Ciutat i Agenda
Urbana de data 4 de maig de 2021 en quant al retorn de la fiança establerta i a la garantia
addicional en el seu dia en aquest Ajuntament.
3. Atès a l’ informe de determinació de deute expedit per la interventora municipal de data 10 de
maig de 2021, on NO consten obligacions i deutes pendents amb aquest Ajuntament.
4. Als efectes de l’expedient d’accions judicials núm. 1844/2020 que es va iniciar per rendes
impagades i vist que en data 6 de maig s’ha liquidat el deute pendent i per tant es sol·licita la
retirada de la demande interposada.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. El presenta acord restarà condicionat a la liquidació de la quantitat a abonar en
concepte de compensació econòmica per a la novació del contracte d’arrendament pel
període que s’estipuli, cosa que d’incomplir-la, deixaria sense efectes el present acord.
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Segon. Requerir a la interessada perquè en el termini màxim de 10 dies es formalitzi el
contracte de novació de l’arrendament del local comercial expressat, data a la qual
desplegarà eficàcia plena i efectes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Durada del contracte: fins al 31 de desembre de 2029 (prorrogables per
períodes anuals fins a la data màxima de 31 de desembre de 2034.

5. Per fer front a les costes del procediment i a instància del senyor Alberto Pérez com a
representant de WORLD SERVICES APPLICATIONS 2015 SL, en data 21 de maig de 2021,
registre d’entrada núm. 2546/2021 la devolució tant la fiança com la garantia addicional que es
va dipositar en el seu dia a la tresoreria d’aquest Ajuntament i per import total de 976,80€
queden subjectes fins que es realitzi la liquidació de les costes que es generaran d’acord a la
retirada de la demanda de l’expedient d’accions judicials 1844/2020 per l’impagament de
rendes.

Segon. Requerir Al nou arrendatari perquè en el termini de 10 dies naturals dipositin la
quantitat de 491,32€ (dues mensualitats) en concepte de fiança i la de 491,32€ en concepte de
garantia addicional retornables.
Tercer. Facultar a l'alcaldessa perquè una vegada ingressades en aquest Ajuntament les
quantitats esmentades com de fiança i la garantia addicional 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.
Quart. Quant a la fiança i garantia addicional que es va dipositar en el seu dia per part de
l’empresa WORLD SERVICES APPLICATIONS 2015 SL de import 488,40€ en concepte de
fiança (dues mensualitats) i de import 488,40 (dues mensualitats) en concepte de garantia
addicional retornables, queden retingudes a la tresoreria d’aquest Ajuntament a petició dels
interessat segons instancia de data 21 de maig de 2021 fins que es realitzi la liquidació de les
costes que es generaran d’acord a la retirada de la demanda de l’expedient d’accions judicials
1844/2020 per l’impagament de rendes.
Cinquè. 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
Sisè. Traslladar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el present acord perquè emeti el
corresponents rebuts de la fiança, i la garantia addicional del nou arrendatari el senyor Kevin
Jiménez Bayona així com el document dels drets de participació a nom del senyor Alberto
Pérez Henarejos en representació de WORLD SERVICES APPLICATIONS 2015 SL.
Seté. Notificar a les parts interessades, al departament de tresoreria, a l'àrea de Dret a la Ciutat

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

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Primer. Aprovar la subrogació del contracte de lloguer del local comercial núm. 12, ubicat al
carrer Porto, núm. 1 a favor del senyor Kevin Jiménez Bayona i per desenvolupar l’activitat de
“Perruqueria” segons les condicions contractuals que s’indiquen en el contracte d’arrendament
signat amb aquest Ajuntament en data 09/10/2018. L’arrendatari salient haurà d’abonar la
quantitat de 300,00€ en concepte de participació en el preu del traspàs (corresponent al 30%
del preu pactat entre ambdues parts) i de 63,00€ en concepte d’IVA, així com la renta mensual
es manté per import de 245,66€ (sense IVA).
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S'ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

i Agenda Urbana respecte a la llicència d'obertura i activitat i a l'ORGT.

Adjudicar a l'empresari Sr. Rafael Muelas Navarrete (Gruas Santa Coloma), el contracte
de serveis de grua al municipi de Badia del Vallès
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data
10/05/2021, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa Rafael Muelas Navarrete
(Grues Santa Coloma, S.L.), per considerar-la millor l'oferta presentada.
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data
17/05/2021.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia
número 945/2020, de 25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 18 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa
de Contractació en la sessió de data 10/05/2021 i, en la seva virtut, adjudicar a l'empresari Sr.
Rafael Muelas Navarrete (Gruas Santa Coloma), com l’oferta més avantatjosa presentada, el
contracte de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via, espais i terrenys públics al
municipi de Badia del Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la seva vida útil per a la seva
eliminació com a residus en Centre Autoritzat pel Tractament de vehicles (CATV), per l’import
anual màxim de 31.568,19 euros euros sense IVA, i d’acord amb els preus unitaris i la resta de
millores de la proposició presentada i acceptada.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici de
2021, per l’import de 17.507,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0304.1321.22799 del
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3. Per acord de Junta de Govern de data 15/04/2021 es va aprovar l'expedient d’aquesta
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat a l'empara de l'article
159.6 de la LCSP), amb un pressupost de licitació de 138.900 euros, sense IVA.
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2. Per l'informe-memòria del servei gestor de Seguretat ciutadana de l’Àrea de dret a la ciutat i
agenda urbana, de data 09/04/2021, s’acredita la necessitat de licitar el contracte de serveis de
grua per a la retirada de vehicles de la via, espais i terrenys públics al municipi de Badia del
Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la seva vida útil per a la seva eliminació com a residus
en Centre Autoritzat pel Tractament de Vehicles (CATV).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió del Regidor delegat de seguretat ciutadana,
de data 17/03/2021.

pressupost vigent i acordar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
2022 de consignació pressupostària adequada i suficient, a la qual restarà condicionada
aquesta contractació.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, el senyor Òscar Manuel Chamorro
Chamorro, Inspector cap de la policia local.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicar-lo
al perfil del contractant.

Aprovar el contracte menor d’obres per realitzar 16 arranjaments d'habitatges per
millorar les condicions de mobilitat i d'habitabilitat en general amb l'empresa
Instalaciones Campos RCP, SL (Expedient 723/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 723/2020, relatiu al contracte menor d’obres per realitzar 16 arranjaments
d'habitatges per millorar les condicions de mobilitat i d'habitabilitat en general. Els arranjaments
seran petites modificacions a la llar, del tipus, canvi de banyera per plat de dutxa, adaptació
d'elements dels banys i de la cuina a persones amb mobilitat reduïda, instal·lació d’elements
per millorar l’accessibilitat als banys...
II. Relació de Fets
1. Per informe del servei gestor de l’Àrea de Dret a la ciutat i Agenda urbana, de data
19/05/2021, s’acredita que:
a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi estat
fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.
b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a
l’arranjament de setze habitatges per millorar les condicions de mobilitat i d'habitabilitat en
general. I degut als problemes de mobilitat d'un percentatge gran de la població de Badia del
Vallès així com la incapacitat d'adaptar els seus habitatges a les seves necessitats, l'ajuntament
de Badia del Vallès ha sol·licitat al catàleg d'ajuts de la Diputació de Barcelona de 2020 una
subvenció per a realitzar aquests arranjaments, amb un import total de 28.140 €.
c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres empreses amb solvència
econòmica, tècnica i professional adequada.

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

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb l’article 346 de la LCSP.
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1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del perfeccionament
del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització, juntament amb el
contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la LCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 17, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional
segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
l'article 49 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les
competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant el decret número 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.

a) Objecte: Realitzar 16 arranjaments d'habitatges per millorar les condicions
de
mobilitat i d'habitabilitat en general. Els arranjaments seran petites
modificacions a la
llar, del tipus, canvi de banyera per plat de dutxa, adaptació
d'elements dels banys i de la
cuina a persones amb mobilitat reduïda,
instal·lació d’elements per millorar l’accessibilitat
als banys..., codi CPV 45211100-0.
b) Termini d’execució: el 30 de juny les obres han d’estar executades.
c) Preu del contracte: 23.256,19 euros nets, i 4.883,79 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà en
un sol pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació
tècnica i aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de
presentar en format electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les
característiques i condicions que reglamentàries que s'informen a la seu electrònica
municipal: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de
desenvolupament.
f) Responsable del contracte: Sandra Mota Nogales, Arquitecta tècnica municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), pel
contracte menor d’obres per realitzar 16 arranjaments d'habitatges per millorar les condicions
de mobilitat i d'habitabilitat en general. Els arranjaments seran petites modificacions a la llar, del
tipus, canvi de banyera per plat de dutxa, adaptació d'elements dels banys i de la cuina a
persones amb mobilitat reduïda, instal·lació d’elements per millorar l’accessibilitat als banys...
d’import 28.140 €, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 0104 1512 22799 del pressupost general
vigent.
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
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Primer. Aprovar el contracte menor d’obres per realitzar 16 arranjaments d'habitatges per
millorar les condicions de mobilitat i d'habitabilitat en general. Els arranjaments seran petites
modificacions a la llar, del tipus, canvi de banyera per plat de dutxa, adaptació d'elements dels
banys i de la cuina a persones amb mobilitat reduïda, instal·lació d’elements per millorar
l’accessibilitat als banys..., amb l'empresa «Instalaciones Campos RCP, S.L.»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb
l'ACM del Lot 15 i 16 en modalitat de renting i aprovar el contracte basat en un acord
marc amb l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U. (Expedient 806/2021)

II. Relació de fets
1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del
CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la seva
sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:
1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28.
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13,
15, 16 i 27.
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19.
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 i 14.
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27.
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27.
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i
28.
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25.
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, , Lots 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28.
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26.
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14.
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 806/2021 relatiu al subministrament de material informàtic destinat a
diverses àrees i serveis de l’Ajuntament.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
2.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.






Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment,
S’ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U. dels bens
següents:
Equip
PC avançat i5
Dell
OPTIPLEX

Lot Acord
Marc
15.2

Unitats

Quota Unitària
(€)
10
12,36

TOTAL (€)
123,60

TOTAL IVA
incl. (€)
149,56

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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III. Fonaments de dret
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4.- Que els preus de l’Acord Marc de subministrament d’equips informàtics en les modalitats
de compra i arrendament són avantatjosos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Que segons informe del tècnic d’Informàtica s’ha de fer front a noves necessitats en quant
a la instal·lació de diversos equips informàtics per cobrir necessitats derivades de teletreball en
segons quins llocs de treball i poder substituir equips dotats de Windows 7 com a Sistema
Operatiu en tant que va deixar rebre actualitzacions per haver esdevingut obsolet.

19

15,46

293,74

355,43

(*)

19

0,38

7,22

8,74

(*)

19

0,10

1,90

2,30

(*)

20

0,79

15,80

19,12

(*)

28

2,57

71,96

87,07

(*)

8

3,35

26,80

32,43

Total mes
Total contracte 48 mesos

541,02
25.968,96

654,63
31.422,44

(*) Preus proporcionats pel proveïdor a l’oferta
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3927,78€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021 a càrrec de l'aplicació pressupostària
0602.9261.20602

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

16.2

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3070
SFF
(8Gb
RAM,
256Gb SSD)
Portàtil
avançat i5
Dell Latitude
3510
(8Gb
RAM, 256 Gb
SSD)
Teclat
amb
lector
de
targetes
intel·ligents
Ratolí
amb
cable MS116
o similar
Maletí Pro 15
(PO1520C) o
similar
Monitor
22
P2219H
Docking
station WD19

Cinqué.- Notificar aquest acord a RICOH ESPAÑA, S.L.U., al CCDL (preferentment a través
d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona).
Vuitè.- Publicar aquest contracte basat en un acord marc al Perfil del Contractant i al Registre
Públic de Contractes.

Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb
l'ACM del Lot 2 en modalitat de compra i aprovar el contracte basat en un acord marc
amb l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U. ( Expedient 1794/2021)

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Quart.- Designar com a responsable del contracte a Agustín Collado García, Tècnic Informàtic
de l’Ajuntament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2.- En data 8 de gener de 2021, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’equips i informàtics, licitat per part del CCDL.
3.- Que segons informe del tècnic d’Informàtica és necessària per a la provisió d’ordinadors
portàtils adequats en quant a potència i capacitat per poder desenvolupar eficaç i eficientment
les feines dels diferents serveis de l’Ajuntament.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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1. ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, SA, Lots 1, 2, 14, 16 i 28.
2. BECHTLE DIRECT, SLU, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
3. ICOT, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A, Lots 1,2, 3, 7, 8, 10, 13,
15, 16 i 27.
4. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, Lots 1, 2, 4, 5, 15, 16, 18 i 19.
5. TELEFÓNICA SOL. DE INFOR. Y COMUNICA. DE ESP, SAU, Lots 1,2,3,4,5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 i 14.
6. PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.
7. RICOH ESPAÑA, SLU, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26 i 27.
8. SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
9. OMEGA PERIPHERALS, SL, Lots 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 25 i 27.
10. ITGLOBAL, SL, Lots 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i
28.
11. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL, Lots 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24 i 25.
12. SAYTEL SERV.INFOR.,SA, , Lots 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
13. ASSECO SPAIN, SL, Lots 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 28.
14. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (INETUM), Lots 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
15. TICNOVA QUALITY TEAM, SL, Lots 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27 i 28.
16. DAGRAM TI, SL, Lots 11, 12, 25 i 26.
17. AUDIOVISUALES DATA, SL, Lots 13 i 14.
18. ID GRUP, SA, Lots 13, 15, 17, 27 i 28.
19. BBVA, SA, Lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28.
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II. Relació de fets
1.- La Comissió executiva del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per
encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del
CCDL de data 28 de maig de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en la seva
sessió extraordinària de data 3 de desembre va acordar adjudicar l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1794/2021 relatiu al subministrament de material informàtic destinat a
diverses àrees i serveis de l’Ajuntament.

4.- Optar per la modalitat de compra vé justificat per poder aprofitar la subvenció atorgada per
la Diputació de Barcelona per acord de Junta de Govern de 25/03/2021 en el marc de la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, en
el que s’aproven les concessions del fons de prestació «Dispositius i programari per facilitar el
treball remot», subvenció acceptada mitjançant l’expedient 1549/2021.
5.- Que els preus de l’Acord Marc de subministrament d’equips informàtics en les modalitats
de compra i arrendament són avantatjosos.





Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment,

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària RICOH ESPAÑA, S.L.U. dels bens
següents:
Equip
Portàtil
avançat i5
Dell Latitude
3510
(8Gb
RAM, 256 Gb
SSD)
Teclat
amb
lector
de

Lot Acord
Marc
2.2

(*)

Unitats

Quota Unitària
(€)
9
684,61

9

TOTAL (€)

16,80

6161,49

TOTAL IVA
incl. (€)
7455,40

151,20

182,95

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

targetes
intel·ligents
Ratolí
amb
cable MS116
o similar
Maletí Pro 15
(PO1520C) o
similar

(*)

9

4,58

41,22

49,88

(*)

8

35,07

280,56

339,48

Total contracte

6634,47

8027,71

Quart.- Designar com a responsable del contracte a Agustín Collado García, Tècnic Informàtic
de l’Ajuntament.
Cinqué.- Notificar aquest acord a RICOH ESPAÑA, S.L.U., al CCDL (preferentment a través
d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona).
Vuitè.- Publicar aquest contracte basat en un acord marc al Perfil del Contractant i al Registre
Públic de Contractes.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 8027,71€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021 a càrrec de l'aplicació pressupostària
0602.9261.62300.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

(*) Preus proporcionats pel proveïdor a l’oferta

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1868/2021, relatiu a la quota anual del Fons Català de Cooperació.
II. Relació de Fets
L’Ajuntament coopera, cada any, amb el Fons Català de Cooperació a través del pagament de
la quota anual i d’aquesta manera, contribueix a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits promovent
projectes de sensibilització al nostre país.
Vist el document d’adhesió al Fons Català de Cooperació a la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb data 31 de desembre de 1996, i vista l’acta de la 38a
Assemblea General del Fons Català celebrada el 21 de juny del 2017, i vista la carta informant
el Sr. Iván Sanz, regidor de Cooperació, del compliment del Pla Estratègic 2017-2020 del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

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

Codi Validació: 3PKGM27YFDRTZXM6JQ9MQALSP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 50

Aprovació pagament quota anual Fons Català de Cooperació (Expedient 1868/2021)

Des del Servei de Cooperació de l’Ajuntament de Badia del Vallès, es proposa efectuar el
pagament de la quota anual de 2.000 euros al Fons Català de Cooperació, a càrrec de la
partida 0203.2314.22799 del pressupost vigent.
Des del Servei de Cooperació, es proposa abonar la factura de la quota del Fons Català de
Cooperació, rebuda en data 25 de febrer de 2021 i s’informa, que no es va fer una Retenció de
Crèdit, perquè és l’abonament d’una quota anual.
III. Fonaments de dret

El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent (articles 37 i següents).
De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de les facultats delegades en
aquest òrgan pel decret d’Alcaldia número 2020-0945 de data 25 de setembre, que va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER. Aprovar la quota anual del Fons Català de Cooperació per import de 2.000 euros,
amb càrrec a la partida 0203.2314.22799 del pressupost de despeses de la Corporació, i signar
el full de compromís 2021, en el qual es recull l’import i la forma de pagament.
SEGON. Aprovar el document comptable per import de 2.000 euros a càrrec de la partida
0203.2314.22799 i ordenar el pagament del 100% de l’import, mitjançant transferència bancaria
al compte del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb codi IBAN: ES79 2100
3200 9625 0002 9627.
TERCER. Notificar i enviar el full de compromís signat al Fons Català de Cooperació.

Aprovació renúncia renovació del contracte de lloguer del local núm. 91. Expedient
1763/2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 1763/2019, relatiu a acceptació de la renúncia i rescissió del contracte d
´arrendament local comercial núm 91, de l´Av. Mediterrània, 18, destinat a Activitats Culturals

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

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Els articles 55 i 65 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

II. Relació de Fets
Que mitjançant instància de data 11 d´abril de 2019, amb núm de registre d´entrada 2019-RRC-3521, el Luis Serrano Gascó, en representació de l´entitat Club de Fotografia de Badia del
Vallès, manifesta la renúncia de l´entitat a la renovació del contracte de lloguer del local
comercial núm 91, de l´avinguda Mediterrània, 18, destinat a activitats culturals.

Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor .
III. Fonaments de dret
- Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.
- Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
- Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

Número: 2021-0021 Data: 02/06/2021

Que amb data d´efectes d´1 de juliol de 2014, l´Agustin Padilla Carreño, en qualitat de president
de l´entitat Club de Fotografia de Badia del Vallès, va subscriure amb l´Ajuntament de Badia del
Vallès, contracte d´arrendament del local de negoci, núm 91, de l´Av. Mediterrània, 18, destinat
a Activitats Culturals, i per un període de fins a l´1 de juliol de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Que mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària de 10 de
febrer de 2014, es va procedir a aprovar el plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regiran l´adjudicació i els contractes administratius especials d
´arrendament d´ús de locals de propietat municipal, entre d´altres, el local amb núm 91 de l´Av.
Mediterrània, 18.

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
- Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
- 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la finalització de la vigència del contracte d´arrendament del local de negoci,
núm 91, de l´Av. Mediterrània, 18, destinat a Activitats Culturals, subscrit amb el Club de
Fotografia de Badia del Vallès, amb efectes de data 30 de juny de 2016.
Segon. Aprovar donar de baixa aquells rebuts en concepte d´arrendament del local, s´hagin
pogut generar des de data 1 de juliol de 2016 i fins a l´actualitat, així com a qualsevol deute que

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

Codi Validació: 3PKGM27YFDRTZXM6JQ9MQALSP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 50

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

per aquest motiu hagi contret l´entitat amb l´ajuntament.
Tercer. Notificar a la Tresoreria Municipal a fi de que procedeixi en virtut de l´acordat al punt
Segon.
Quart. Notificar l'acord a l´entitat Club de Fotografia de Badia del Vallès.

Ajuntament de Badia del Vallès
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