Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/32

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

8 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:11 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

S'aprova l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 2 de setembre de 2021.
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 15/09/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 15/09/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de documents comptables - Factures (Expedient 3237/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3237/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25
de setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.

Per tot això, s’acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 221.246,73 euros de la
següent relació: O/2021/207.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 220.327,78 euros de la següent relació P/2021/224.
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
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RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
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III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Aprovar la concessió dels Premis excel·lència 2021 i la disposició i l’obligació (DO) dels
quaranta-tres imports concedits (Expedient 1478/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment




Aprovar la convocatòria de la 12a edició dels Premis d’Excel·lència 2021 de Badia del
Vallès.
Aprovar l’autorització de la despesa per import de 5.500,00 € (cinc mil cinc-cents
euros) amb càrrec a la partida 1103.3201.48100 del pressupost vigent per l’any 2021.
Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i la pàgina web de
l’ajuntament http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de l’Ordenança i de les Bases
Generals de Subvencions.

Tal com s’especifica a les Bases Generals dels Premis d’Excel·lència 2021, els centres
educatius de secundària de Badia del Vallès, actuen com a col·laboradors en la proposta dels
alumnes mereixedors d’aquests premis i on els centres educatius, com a agents
col·laboradors, fan arribar al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badia del Vallès, els noms
de les persones guanyadores de les diferents modalitats de premis, escollides d’acord amb els
criteris de valoració establerts (vegeu documents annexos a l’expedient), fent entrega d’un
total de 43 premis en aquesta edició.
Aquests 43 premis consisteixen en 125,00 euros per estudiant premiat i un diploma acreditatiu
de la distinció obtinguda, amb una despesa total de 5.375,00 euros i que aquest pagament
s’efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte bancari del pare/mare/tutor en cas
que l’alumne guanyador sigui menor d’edat. En cas que l’alumne sigui major d’edat, es farà
transferència bancària al seu compte bancari, si no disposa de compte bancari, es farà a la del
seu pare/mare/tutor.
L’aplicació pressupostària per dur a terme la concessió dels premis derivats de les presents
bases és la 1103.3201.48100.
III. Fonaments de dret
1r. És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, 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.
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.
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II. Relació de Fets
El 23 de juny de 2021 la Junta de Govern va acordar:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1478/2021, relatiu a la subvenció per Concurrència Competitiva dels premis
excel·lència 2021.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la concessió dels Premis excel·lència 2021 a les quaranta-tres persones
guanyadores, de les diferents modalitats de premis, escollides d’acord amb els criteris de
valoració establers (vegeu documents annexos a l’expedient).

Justificació Fons del Pacte d'Estat 2020-2021 (Expedient 1595/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1595/2021, relatiu a la transferència del Pacte d'Estat contra la violència de
gènere pels anys 2020-2021
II. Relació de Fets
Vist el Reial decret-llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i
assistència a les víctimes de violència de gènere.
Vist el Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel qual s'actualitzen les quanties, els
criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o
ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat en matèria de
violència de gènere.
Vista la Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la
Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves o ampliades
competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere
per a l'exercici 2020.
Vist l’esmentada resolució fixa l’aportació corresponent a Badia del Vallès per import de
2.268,59 € (dos mil dos-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims) i estableix el
període d’execució de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021.
Vist que en la sessió celebrada el 21 d’abril de 2021 s’adoptà l’acord, per Junta de Govern
Local, l’acceptació de la subvenció Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Vist que en data 30 de desembre de 2020 s'ingressa un xec de la Secretaria d’Estat d’Igualtat
per import de 2.268,59 euros, el qual s’incorporarà en la partida 2315 42090 i s’adjunta en
aquest expedient.
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Tercer. Notificar l'acord a les persones interessades.
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Tercer. Ordenar a tresoreria el pagament dels quaranta-tres imports concedits, mitjançant
transferència bancària al compte bancari del pare/mare/tutor en cas que l’alumne guanyador
sigui menor d’edat, en el cas que l’alumne sigui major d’edat, es farà transferència bancària al
seu compte bancari i si no disposa de compte bancari, es farà al del seu pare/mare/tutor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar la disposició i l’obligació (DO) dels quaranta-tres imports concedits segons els
llistats de premiats en els documents annexos d’aquest expedient, de 125,00 euros per
estudiant, amb un import total de 5.375,00 euros de la partida 1103.3201.48100 del vigent
pressupost del 2021.

Vist que les accions portades a terme des del servei de feminisme, durant el primer
quadrimestre de 2021, d’un certamen audiovisual a Tik Tok “Rodant per la Igualtat”, organitzat
per Patio de Luces producciones, que té com a objectiu crear històries curtes que plantegin el
tema de la desigualtat de gènere en el sentit més ampli: Igualtat en l'esport, en oportunitats
laborals, en tasques domèstiques, denúncia de relacions tòxiques, oposició al masclisme...
Crear estímuls a la ciutadania, sobretot al jovent, per la reflexió de temes com la igualtat de
gènere en el sentit més ampli: igualtat en l'esport, en oportunitats laborals, en tasques
domèstiques, denúncia de relacions tòxiques, oposició al masclisme, per un import total de
3.509,00 euros.

1r. D’acord amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2018 que inclou en l’estat de despeses el crèdit 25.03.232C.460 per a transferències corrents
pel desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les Entitats Locals en
el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, per un import de 20.000.000 d’euros.
2n. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
3n. D’acord amb la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
4r. D’acord amb la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
5art. D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).
6è. D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i amb el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.
7è. 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la presentació de la justificació dels fons del Pacte d’Estat contra la violència
de gènere, per import de 2.268,59 euros.
Segon. Presentar la documentació per a la justificació de despeses (declaració responsable
Requisits de publicitat 2020, Estat d’execució 2020 i informe final 2020), a través de la seu
electrònica de la «Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género» mitjançant l'enllaç:
https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/choose-ambit/idp/1007
Tercer. Notificar l'acord a la Delegació del Govern contra la violència de gènere.
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III. Fonaments de dret
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Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i finalitats
públiques, la declaració responsable de requisits de publicitat, l’estat d’execució del projecte i
l’informe final i d’impacte, per import de 2.268,59 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que s’ha dut a terme l’actuació del Certamen audiovisual de TikTok "Rodant per la
igualtat", per un import total de 3.509,00 euros, dels quals 2.268,59 euros s’han finançat amb
el fons del Pacte d’Estat i la resta, 1.240,41 euros, amb l’aportació de l’Ajuntament.

Aprovació d'ajuts d’urgència social de setembre de 2021 (Expedient 3213/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 27 de gener de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida
0903 2311 48000, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per l’exercici 2021.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Dependència 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

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

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

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.
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II. Relació de fets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 3213/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social de setembre de 2021.

setembre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2721/2021, devolució dels avals originals número 320160000777 i
320160000780 de l’empresa COMAC ESPORTS I LLEURE S.L. per la finalització del
contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d’activitats aquàtiques i
terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.(nº expedient
75/2016)
II. Relació de Fets
Primer. En data 01/07/2016 es signa el contracte administratiu de serveis de socorrisme i
monitoratge d’activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de
Badia del Vallès, a l’empresa COMAC ESPORTS I LLEURE S.L. (número d'expedient
75/2016)
Segon. A la clàusula quarta de la contractació abans esmentada, s’acorda l’import total de
22.255,28€, corresponent la sumatòria de les garanties dipositades en metàl·lic número
320160000777 i 320160000780, pel compliment d’un aval en concepte de garantia,
corresponent a l’annex número 3 del plec de condicions administratives i prescripcions
tècniques.
Tercer. Per l’empresa COMAC ESPORTS I LLEURE S.L. es presenta amb data 13/05/2021 i
número de registre 2021-E-RE-2515, la sol·licitut de devolució dels documents originals de les
garanties dipositades número 320160000777 i 320160000780.
Quart. Des del servei d’esport no es presenta cap al·legació o incidència per a la retenció de
l’esmentada documentació.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els:
— Els articles 107, 111 i la Disposició Addicional Segona 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
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Aprovació devolució de garanties depositades pel Banc de Sabadell com avalador de
l'empresa COMAC ESPORTS I LLEURE SL. (Expedient 2721/2021)
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Segon. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 560,00€ (CINC-CENTS SEIXANTA
EUROS).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 560,00€ (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS), que es facilitaran via transferència
bancària als beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a
la partida 0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
— L'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
2n. De conformitat amb la delegació de competències efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre, publicat al BOP de
data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això,

Segon. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament de la devolució de les garanties
dipositades pertanyent a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de socorrisme i
monitoratge d’activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de
Badia del Vallès, a l’empresa COMAC ESPORTS I LLEURE S.L, per import de VINT-I-DOS
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (22.255,28€).
Tercer. Notificar l'acord a COMAC ESPORTS I LLEURE S.L, amb la indicació dels recursos
pertinents i a la Tresoreria Municipal.

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

Primer. Aprovar la devolució de les garanties dipositades, inscrit amb número 320160000777 i
320160000780, per imports de DOTZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (12.897,60€) i NOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (9.357,68€) corresponentment i que la sumatòria de tots dos
comporta un total de VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-IVUIT CÈNTIMS (22.255,28€), al Registre Especial de les garanties, dipositades per l’entitat
Banco Sabadell, S.A., com avalador de l’empresa COMAC ESPORTS I LLEURE S.L.,
corresponent al contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d’activitats
aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1261/2021, relatiu col·laboració entre LA Fundació Autònoma Solidària (FAS) i
l’Ajuntament de Badia del Vallès, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
institucional.
II. Relació de fets
En data 28 d’abril de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local:




Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre la Fundació
Autònoma Solidària i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar en el projecte
Campus Ítaca de deu alumnes que hagin finalitzat els estudis de tercer curs
d’Ensenyament Secundari Obligatori, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a
la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.550,00 euros,
en concepte de conveni Fundació Autònoma Solidària del Campus Ítaca 2020/2021,
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Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni amb la Fundació Autònoma
Solidàriant (Expedient 1261/2021)



amb càrrec a l'aplicació 1103.3201.48110 del pressupost general municipal de 2020.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits
legals del conveni.

En data 14 de juny de 2021, es formalitza el conveni de col·laboració institucional entre la
Fundació Autònoma Solidària (FAS) i l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb número de
conveni 2021-0014.
III. Fonaments de dret

4t. Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
5è. La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
6è. La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
7è. Segons es recull a la Base 41a. Pagament de les subvencions de les Bases d’execució del
vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en
data 03 de desembre de 2019.
8è. 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.
9è. 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, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 1.550,00
euros del conveni amb la Fundació Autònoma Solidària – Campus Ítaca, en compliment de
l’establert a la Base 41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de

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

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

3r. Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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2n. El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020,
del pressupost vigent, a càrrec de la partida 1103.3201.48110.
Segon. Notificar l’acord a la Fundació Autònoma Solidària.

Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i el centre educatiu de primària Las Seguidillas (Expedient 932/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 26 de maig de 2021, s’aprova per Junta de Govern:






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

En data 07 de juliol de 2021 es formalitza el conveni entre l'Ajuntament i el centre educatiu de
primària Las Seguidillas. A la novena clàusula del conveni, es cita textualment:


Aquesta quantitat serà abonada de la forma següent:




El 80% una vegada es formalitzi la signatura del conveni.
El 20% restant es farà efectiu una vegada el centre educatiu presenti la documentació
justificativa de les activitats executades des de gener fins a la data màxima de
justificació de l’exercici corresponent.

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
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II. Relació de fets
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Expedient 932/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el centre
educatiu de primària Las Seguidillas, mitjançant la signatura d’un conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient

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,

Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i el centre educatiu de primària La Sardana (Expedient 925/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 925/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el centre
educatiu de primària La Sardana, mitjançant la signatura d’un conveni.
II. Relació de fets
En data 26 de maig de 2021, s’aprova per Junta de Govern:






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, amb l'objecte i
finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
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.
Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

En data 27 de maig de 2021 es formalitza el conveni entre l'Ajuntament i el centre educatiu de
primària La Sardana. A la novena clàusula del conveni, es cita textualment:


Aquesta quantitat serà abonada de la forma següent:




El 80% una vegada es formalitzi la signatura del conveni.
El 20% restant es farà efectiu una vegada el centre educatiu presenti la documentació
justificativa de les activitats executades des de gener fins a la data màxima de
justificació de l’exercici corresponent.

III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon. Notificar l’acord al centre educatiu de primària Las Seguidillas.
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Primer. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 2.000,00
euros del conveni amb el centre educatiu de primària Las Seguidillas, en compliment de
l’establert a la Base 41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020,
a càrrec de la partida 1103.3201.48104 del pressupost general de 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

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 l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 2.000,00
euros del conveni amb el centre educatiu de primària La Sardana, en compliment de l’establert
a la Base 41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020, a càrrec de la partida
1103.3201.48101 del pressupost general de 2021.

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l’IES Badia del Vallès (Expedient 934/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 934/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’IES
Badia del Vallès, mitjançant la signatura d’un conveni.
II. Relació de fets
En data 26 de maig de 2021, s’aprova per Junta de Govern:


El conveni interadministratiu de col·laboració entre l’IES 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
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Segon. Notificar l’acord al centre educatiu de primària La Sardana.





finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
L'autorització i disposició de la despesa per import de 2.000,00 euros, en concepte de
conveni de col·laboració amb l’IES Badia del Vallès i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48105 del pressupost general de 2021.
Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.




El 80% una vegada es formalitzi la signatura del conveni.
El 20% restant es farà efectiu una vegada el centre educatiu presenti la documentació
justificativa de les activitats executades des de gener fins a la data màxima de
justificació de l’exercici corresponent.

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 l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 2.000,00
euros del conveni amb l’IES Badia del Vallès, en compliment de l’establert a la Base 41a. de
les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020, a càrrec de la partida
1103.3201.48105 del pressupost general de 2021.
Segon. Notificar l’acord a l’IES Badia del Vallès.
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Aquesta quantitat serà abonada de la forma següent:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 31 de maig de 2021 es formalitza el conveni entre l'Ajuntament i l’IES Badia del Vallès.
A la novena clàusula del conveni, es cita textualment:

Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l’Institut Federica Montseny (Expedient 933/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 933/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Institut
Federica Montseny, mitjançant la signatura d’un conveni.
II. Relació de fets



En data 17 de juny de 2021 es formalitza el conveni entre l'Ajuntament i l’Institut Federica
Montseny. A la novena clàusula del conveni, es cita textualment:


Aquesta quantitat serà abonada de la forma següent:




El 80% una vegada es formalitzi la signatura del conveni.
El 20% restant es farà efectiu una vegada el centre educatiu presenti la documentació
justificativa de les activitats executades des de gener fins a la data màxima de
justificació de l’exercici corresponent.

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

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

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021



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.
L'autorització i disposició de la despesa per import de 2.000,00 euros, en concepte de
conveni de col·laboració amb l’Institut Federica Montseny i amb càrrec a l'aplicació
1103.3201.48106 del pressupost general de 2021.
Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 26 de maig de 2021, s’aprova per Junta de Govern:

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 l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 2.000,00
euros del conveni amb l’Institut Federica Montseny, en compliment de l’establert a la Base
41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020, a càrrec de la partida
1103.3201.48106 del pressupost general de 2021.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 930/2021, relatiu a la col·laboració entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el centre
educatiu de primària La Jota, mitjançant la signatura d’un conveni.
II. Relació de fets
En data 26 de maig de 2021, s’aprova per Junta de Govern:






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

En data 29 de juliol de 2021 es formalitza el conveni entre l'Ajuntament i el centre educatiu de
primària La Jota. A la novena clàusula del conveni, es cita textualment:


Aquesta quantitat serà abonada de la forma següent:




El 80% una vegada es formalitzi la signatura del conveni.
El 20% restant es farà efectiu una vegada el centre educatiu presenti la documentació
justificativa de les activitats executades des de gener fins a la data màxima de
justificació de l’exercici corresponent.

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
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Favorable
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Aprovació de l’obligació i el pagament del 80% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i el centre educatiu de primària La Jota (Expedient 930/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Notificar l’acord a l’Institut Federica Montseny.

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.

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de 2.000,00
euros del conveni amb el centre educatiu de primària La Jota, en compliment de l’establert a la
Base 41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre de 2020, a càrrec de la partida
1103.3201.48102 del pressupost general de 2021.
Segon. Notificar l’acord al centre educatiu de primària La Jota.

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

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.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2565/2021 relatiu a la contractació menor d’una empresa de serveis per a la
reactivació de locals comercials buits sota el concepte de botigues-tallers artesans.
II. Relació de Fets
1. Atesa la provisió de la tinenta d’alcaldessa en data 19 de juliol de 2021 s’inicia expedient per
impulsar aquesta contractació menor de serveis.
2. Atesa la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per al projecte singular de
suport al foment del teixit comercial, mercats i fires local, “Pla de reactivació de locals
comercials disponibles” dins el pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
3. Per informe de contractació del servei gestor de promoció econòmica i comerç de data 5
d’agost de 2021 s’acredita que:
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Contractació menor d’una empresa de serveis per a la reactivació de locals comercials
buits sota el concepte de botigues-tallers artesans. (Expedient 2565/2021)

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 reactivar
locals comercials buits i promoure la cultura urbana relacionada amb l’artesania i el reciclatge.

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.
S'ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis per a la reactivació de locals comercials buits
sota el concepte de botigues-tallers artesanals, a l’empresa bbintervencions amb CIF
47790450S.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Reactivació de locals comercials disponibles a Badia del Vallès sota el
concepte botigues-tallers artesanes, codi CPV 79411000-8.

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

4. La implementació d’aquest projecte parteix de la proposta estratègica, innovadora i
experimental sota el concepte de botigues-tallers, per a la reactivació d’espais comercials buits
a Badia del Vallès que va realitzar la Diputació de Barcelona en el marc del projecte
CCOP’ART amb l’objectiu de donar resposta a la problemàtica dels espais comercials buits al
municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a quatre empreses
professionals en el sector de l’artesania i l’emprenedoria amb solvència econòmica, tècnica i
professional adequada.

c) Preu del contracte. 13.900 euros nets, i 2.919 euros d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà
dins dels terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la
factura, 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’haurà 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. Teresa Pérez Postiguillo, tècnica de promoció
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b) Termini d’execució i vigència. L’inici començarà en el moment de l’aprovació de la
contractació i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2021.

econòmica i comerç.
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD) per fer
front a la contractació de l’empresa bbintervenbcions, amb càrrec a l’aplicació 0302
431422799 del pressupost general vigent.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I.Identificació de l'expedient
Expedient número 2929/2021, d’aprovació de la IV Addenda complementària al Contracte
Programa entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Badia del Vallès en matèria
de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la
COVID-19 (quarta addenda COVID).

II.Relació de fets
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals (en
endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions per
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de
serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al
període 2016-2019. Durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les
actuacions d’ambdues administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del
treball entre el DTSF i les entitats municipalistes. Per a l’exercici 2020, es va signar una
pròrroga a l’Addenda 2019.
L’any 2020, atesa la situació de pandèmia, es van signar addendes per donar cobertura a la
situació de necessitat derivada de la crisi del COVID-19. Totes aquestes addendes s’han
emmarcat dins els acords a què prèviament havien arribat el DTSF, l’Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya i la Federació Catalana de Municipis.
La Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2020 va aprovar subscriure l’Addenda pel
manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i l'Ajuntament de Badia del Vallès, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
La situació de crisi social i econòmica generada per la COVID-19 ha comportat un augment
notable de la demanda d’atenció als serveis socials, que ha sobrecarregat i, en molts casos,

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

Número: 2021-0033 Data: 15/09/2021

Favorable
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Aprovar i subscriure la IV Addenda complementària al Contracte Programa entre el
Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Badia del Vallès (Expedient 2929/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Notificar aquesta resolució al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

ha obligat els ens locals a reforçar-los amb noves contractacions.
La crisi econòmica derivada de la COVID-19 també ha evidenciat la manca de professionals
per tenir cura de les persones en situació de dependència, així com la precarietat inherent al
sector, i ha posat en relleu la necessitat d’impulsar una estratègia per abordar l’envelliment des
de la proximitat.

-

La Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu 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 38/2003, general de subvencions.

-

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.
Per tot això, s'acorda:
Primer.- Aprovar i subscriure la IV Addenda complementària al Contracte Programa entre el
Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Badia del Vallès en matèria de serveis socials,
altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar
noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 durant
l’exercici 2021.
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III. Fonaments de dret
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Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials,
Dependència i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta nova realitat sorgida de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que
s’hagin d’aplicar noves mesures extraordinàries i complementàries que no es preveuen ni a les
addendes anuals del CP per a l’any 2021 ni a les addendes de mesures COVID ja tramitades,
a més de prorrogar diverses d’aquestes mesures al llarg del 2021.

Segon.- Acceptar la subvenció atorgada en l’esmentada addenda, per cadascuna de les
mesures i pels següents imports:
Mesura 45.12. Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per atendre nous
8.638,99 €
casos generats per la COVID-19
Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS)
12.229,91 €
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Tercer. Notificar la present resolució al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya.

