Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/33

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

15 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:08 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 8 de setembre de 2021
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0034 Data: 22/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 23/09/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 22/09/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3315/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3315/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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 42.204,85 euros de la
següent relació: O/2021/211.
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 42.204,85 euros de la següent relació P/2021/228.
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.

Aprovació de la despesa d'ajuts menjador escolar de 2021 corresponents al mes de
març, els mesos de gener i febrer a l'Escola Catalunya i el mes de febrer a les escoles
Claret, Elisa Badia i Escola el Bosc (Expedient 1380/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1380/2021, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
de 2021 corresponents al mes de març; i també, respectivament, del mes gener i febrer pel
que fa a l’ ESCOLA CATALUNYA i del mes de febrer pel que fa a l’ ESCOLA CLARET i l’
ESCOLA ELISA BADIA.; i, únicament, del mes de febrer pel que fa a l’ ESCOLA EL BOSC.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.

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.

II. Relació de Fets
Atès l'objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.

La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 va aprovar acceptar els ajuts de menjador
escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs
2021/2022, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021 va aprovar la convocatòria de sol·licitud
d’ajuts de menjador escolar per alumnes d’ensenyament obligatori de centres sostinguts amb
fons públics, per al curs 2021/2022, que restarà oberta a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins el 26 de juny de 2021.
La mateixa Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021, aprova la proposta de despesa en
fase (A) per un total de 100.000 € (cent mil euros) a càrrec de la partida pressupostària 0903
2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador escolar del període de
gener a juny de 2021, del curs 2020/2021.

Número: 2021-0034 Data: 22/09/2021

L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0903 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria per a cada curs escolar.

Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.
3er.Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S' ACORDA
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Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de març per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.

Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LES SEGUIDILLES per import de 4.457,18€ (Quatre
mil quatre-cents cinquanta-set euros amb divuit cèntims).

Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a ESCOLAPIES per import de 27,80 € (Vint-i-set euros amb
vuitanta cèntims).
Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MARE DEL DIVI PASTOR per import de 135,93€ (Cent trenta-cinc euros
amb noranta tres cèntims).
Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MONITAULA (ESCOLA CATALUNYA) per import de 132,86 € (Cent
trenta-dos euros amb vuitanta-sis cèntims)
Vuitè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a FUNDACIÓ SERRA I PRATS (CENTRE D’ESTUDIS SERRA) per un
import de 27,80 € (Vint-i-set euros amb vuitanta cèntims).
Novè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a EDUCADORS 4 (Escola Bellaterra) per un import de 27,80 € (Vint-i-set
euros amb vuitanta cèntims).
Desè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen al ’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a ESCOLA CLARET per un import de 194,2€ (Cent noranta-quatre euros
amb vint cèntims)
Onzè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen al ’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a ELISA BADIA per un import de 523,39 € (Cinc-cents vint-i-tres euros
amb trenta-nou cèntims).
Dotzè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen al ’ajuntament de
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Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA SALUT per import de
133,80 € (Cent trenta-tres euros amb vuitanta cèntims).
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Tercer- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA SARDANA per import de 3.111,15 € (Tres mil
cent-onze euros amb quinze cèntims ).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de 5.491,85€ (Cinc mil quatrecents noranta-un euros amb vuitanta cinc cèntims).

Badia del Vallès a fer l’endós a BOSC (Escola el BOSC) per un import de 77,73 € (Setanta-set
euros amb setanta-tres cèntims).

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2539/2021, relatiu a l’aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar
de 2021 corresponents al mes de juny de diversos centres i del mes d’abril i maig de l’ESCOLA
ELISA BADIA.
II. Relació de Fets
Atès l' objectiu d'aquest Ajuntament de facilitar als infants i joves del nostre municipi els
recursos necessaris per a prevenir l' exclusió social i aconseguir un desenvolupament integral
dels menors.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu l' Ajuntament articula un seguit d'ajuts per prevenir l'
exclusió social, garantint una correcta escolarització dels menors amb dificultats i una
alimentació adequada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental gestiona els ajuts de menjador escolar del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons les seves bases i
convocatòria per a cada curs escolar.
L’ajuntament de Badia del Vallès compta amb la partida pressupostària 0903 2317 48001 per a
complementar aquests ajuts davant de la impossibilitat per part de moltes les famílies de fer
front al copagament requerit, així com per assumir una borsa pròpia d’ajuts per aquells casos
que queden fora de les possibilitats de ser becats pel CCVOC però que des dels Serveis
Socials Bàsics valoren com a situacions de greu vulnerabilitat econòmica i/o social.
La Junta de Govern Local en data 2 de juny de 2020 va aprovar acceptar els ajuts de menjador
escolar complementaris, concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs
2020/2021, així com aprovar els ajuts concedits per l’ajuntament.
La Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021 va aprovar la convocatòria de sol·licitud
d’ajuts de menjador escolar per alumnes d’ensenyament obligatori de centres sostinguts amb
fons públics, per al curs 2020/2021, que restarà oberta a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins el 26 de juny de 2021.
La mateixa Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2021, aprova la proposta de despesa en
fase (A) per un total de 100.000 € (cent mil euros) a càrrec de la partida pressupostària 0903
2317 48001, la qual correspondrà a la despesa d’ajuts de menjador escolar del període de
gener a juny de 2021, del curs 2020/2021.
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Favorable
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Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar de 2021 corresponents al mes de
juny de diversos centres i del mes d’abril i maig de l’ESCOLA ELISA BADIA (Expedient
2539/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tretzè- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar de 2021
corresponents al mes de març; i també, respectivament, del mes gener i febrer pel que fa a l’
ESCOLA CATALUNYA i del mes de febrer pel que fa a l’ ESCOLA CLARET i l’ ESCOLA
ELISA BADIA ; i, únicament, del mes de febrer pel que fa a l’ ESCOLA EL BOSC per import
total de 14.341,49€ (Catorze mil tres-cents quinze euros amb cinquanta-vuit cèntims).

Els diferents centres escolars ens han tramès la relació d’alumnes de menjador escolar becats
corresponent al mes de juny per tal que puguem efectuar el pagament de la despesa.
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i Feminisme.
III. Fonaments de dret
1er. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.

S' ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a L'AMPA SEGUIDILLES per import de 2.313,83€ (Dos mil trescents tretze euros amb vuitanta-tres cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de 3.375,27 € (Tres mil trescents setanta-cinc euros amb vint-i-set cèntims).
Tercer- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA SARDANA per import de 2.183,61€ (Dos mil cent
vuitanta-tres euros amb seixanta-un cèntims).
Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a UNIÓ DE CENTRES PRIVATS (ESCOLA ESTEL) per import
de 336,35 € (Tres-cents trenta-sis euros amb trenta-cinc cèntims).
Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a MARE DEL DIVÍ PASTOR per import de 168,06 € (Cent
seixanta-vuit euros amb sis cèntims).
Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a MARE DE DEU DE LA SALUT per import de 82,14€ (Vuitanta-dos euros
amb catorze cèntims).
Setè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a ESCOLA CATALUNYA per un import de 20,24 € (Vint euros amb vint-iquatre cèntims).

Ajuntament de Badia del Vallès
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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 data 25 de
setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
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3er.Llei 12/2007 de 11 d´octubre , de Serveis Socials

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Llei 14/2010, de 27 de maig , dels Drets i les Oportunitats de la infància i l´adolescència.

Vuitè- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de Badia del
Vallès a fer l’endós a ESCOLA DEL BOSC per un import de 60,72 € (Seixanta euros amb
setanta-dos cèntims).

Desè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a ESCOLA ELISA BADIA per un import de 828,24 € (Vuit-cents vint-i-vuit
euros amb vint-i-quatre cèntims).
Onzè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a ESCOLA SERRA I PRAT per un import de 20,24 € (Vint euros amb vinti-quatre cèntims).
Dotzè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de juny i d'abril a juny ambdós inclosos pel que fa a l' ESCOLA ELISA BADIA per import
total de 9.487,77 € (Nou mil quatre-cents vuitanta-set euros amb setanta-set cèntims)

Aprovació ajuts d’urgència social de setembre de 2021 (Expedient 3309/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3309/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social de setembre de 2021.
II. Relació de fets
Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions
d’urgència social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també
l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les
mateixes i garantir la seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable

Número: 2021-0034 Data: 22/09/2021

Dècim.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a ESCOLA CLARET per un import de 84,50 € (Vuitanta-quatre
euros amb cinquanta cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Novè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a EDUCADORS 4 (Escola Bellaterra) per un import de 14,57 € (Catorze
euros amb cinquanta-set cèntims).

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.

·

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 data 25 de
setembre de 2020, publicitat al BOP en data 9 d’octubre de 2020.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 660,00€ (sis-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.
Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 647,00€ (sis-cents quaranta-set
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de salut, els
quals ens autoritzen a fer l’endós a MARIA LUISA SANCHEZ CORBALAN amb DNI
34748928E en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts
d’urgència social del pressupost vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.307,00€ (mil tres-cents set
euros).

Ordenació primer pagament corresponent al 80% del Conveni Administratiu de la Coral

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0034 Data: 22/09/2021

Llei 38/2003, general de subvencions.
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ginesta del Vallès (Expedient 1694/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1694/2020, relatiu a la concessió del conveni de col·laboració amb la Coral
Ginesta del Vallès per a promoure el foment el cant coral a Badia del Vallès.

L’esmentat conveni aprovat preveu al punt 3, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat de la forma següent:
«La total quantitat objecte del conveni serà abonada al 80% quan s'hagi presentat un certificat
del/de la secretari/a de l'entitat on s'acrediti el compromís d'impulsar les accions convingudes, i
el 20% restant s’abonarà quan es justifiqui en temps i forma les accions regulades pel conveni»
de la forma que s’estableix a les bases d’execució del pressupost (base 41).
Vist que el conveni es va signar en data 2 d’agost de 2021 per les parts que el subscriuen, i
que en data 7 de setembre de 2021 la Coral Ginesta del Vallès, ha presentat el certificat
acreditant el compromís d’impulsar les accions convingudes.
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)
. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
. Article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTE)
. Article 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern de Catalunya (LTC)

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0034 Data: 22/09/2021

En data 28 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès va
aprovar el conveni administratiu de col·laboració entre la Coral Ginesta del Vallès i
l’Ajuntament per import de 1.000 euros, a càrrec de l'aplicació 0603.3301.48106 del pressupost
municipal vigent, en forma de conveni, amb la finalitat de promoure el foment el cant coral a
Badia del Vallès mitjançant els concerts que oferirà de manera gratuïta als diferents actes,
esdeveniments i festes que es facin al llarg de l’any a Badia del Vallès, garantint les mesures
marcades pel Procicat.
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Arran la provisió d'inici d'aquest expedient amb data 6 de juliol de 2021, des del servei gestor
de Cultura de l'Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva, s'ha desenvolupat el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i la Coral Ginesta del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets

. Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
Articles del 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny

Primer. Aprovar i ordenar el pagament de 800 euros, el 80% de la quantitat total atorgada de
l’import de 1.000 euros, a càrrec de la partida 0603.3301.48106 del pressupost vigent, a la
Coral Ginesta del Vallès pel foment del cant coral al municipi amb les seves actuacions.
Segon. Notificar als interessats.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Per tot això, s'acorda:
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2n. En l'exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
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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.

