Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/34

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
Eva María Menor Cantador

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 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

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/09/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 29/09/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 15 de setembre de 2021.

Aprovació de documents comptables - Factures (Expedient 3429/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

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

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

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

Les Bases d’execució del pressupost vigent

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

Per tot això,

S’ACORDA

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
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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 3429/2021, 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 277.547,98 euros de la
següent relació: O/2021/216.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3417/2021, 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
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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació d'ajuts d’urgència social de setembre de 2021 (Expedient 3417/2021)
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Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 277.481,98 euros de la següent relació P/2021/233.

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

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 532,00€ (cinc-cents trenta-dos 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 113,95€ (cent tretze euros amb
noranta-cinc cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte
de salut, els quals ens autoritzen a fer l’endós a INMA BUDALLES SALAS amb DNI
46141160D en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts
d’urgència social del pressupost vigent.

Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 5.464,43€ (cinc mil quatre-cents
quatre euros amb quaranta-tres cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic
adjunt en concepte d’habitatge, els quals ens autoritzen a fer l’endós a ALDA DEL VALLES SL
amb NIF B59329714 en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311
48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

Quart. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.282,60€ (mil dos-cents vuitantados euros amb seixanta cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt
en concepte d’habitatge, els quals ens autoritzen a fer l’endós a SORES 2017 SL amb NIF
B66930595 en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts
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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.
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·

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llei 38/2003, general de subvencions.

d’urgència social del pressupost vigent.

Cinquè. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 260,00€ (dos-cents seixanta euros), que es facilitaran en targeta moneder als
beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida
0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient 2806/2021, 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 de 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 de 2020 publicat
al BOP de data 9 de març de 2020.
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Favorable
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Aprovació d'ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa energètica 2021 (Expedient
2806/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 7.652,98€ (set mil sis-cents
cinquanta-dos euros amb noranta-nou cèntims).

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.

Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA. per
import de 450’47€ (quatre-cents cinquanta euros amb quaranta-set cèntims).
Sisè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa NATURGY IBERIA.
per import de 180’38€ (cent-vuitanta euros amb trenta-vuit cèntims).
Setè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU. per import de 218’81€ (dos-cents divuit euros
amb vuitanta-un cèntims)
Vuitè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S. A per import de 31’04€ (trenta-un euros amb
quatre cèntims)
Novè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per import de
3.573’03€ (tres-mil cinc-cents setanta-tres euros amb tres cèntims).
Desè. Denegar les sol·licituds de prestacions econòmiques relacionades a continuació i indicades en
l’informe tècnic adjunt, atès que no compleixen les condicions i requisits aprovats en la convocatòria
d’urgència social per prevenir la pobresa energètica per l’exercici 2021:

Registre d’ Entrada
2021-E-RC-1220
2021-E-RC-1940
2021-E-RC-2017

Denegacions Exp. 2806/2021
Import
Motiu de la denegació
Sol·licitat
430.11 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
600.00 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
X € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa AGBAR. per import
de 500’71€ (cinc-cents euros amb setanta-un cèntims).
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Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENDESA
ENERGIA XXI per import de 1.541’45€ (mil cinc-cents quaranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENDESA
ENERGIA S. A. U. per import de 650’17€ ( sis-cents cinquanta euros amb disset cèntims)

2021-E-RC-3003
2021-E-RC-3036
2021-E-RC-3184
2021-E-RC-3235
2021-E-RC-3450
2021-E-RC-3520
2021-E-RC-3532
2021-E-RC-4213
2021-E-RC-4379

Aprovació de la denegació d'ajuts d’urgència social de setembre de 2021 (Expedient
3293/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

Expedient 3293/2021, 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.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2021-E-RC-2998
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1,000.00 € No aporta la documentació requerida
1,000.00 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
600.00 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
875.93 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
2,066.32 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
300.00 € Ja existeix una sol·licitud realitzada aquesta convocatòria
El sol·licitant de l’ajuda no es correspon amb el titular del
919.88 €
contracte de subministrament
673.97 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
300.00 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
El sol·licitant de l’ajuda no es correspon amb el titular del
600.00 €
contracte de subministrament
3,437.19 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
220.00 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
84.00 € Ja existeix una sol·licitud realitzada aquesta convocatòria
147.94 € Ja existeix una sol·licitud realitzada aquesta convocatòria
566 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació
130.67 € Supera el llindar econòmic per accedir a la prestació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2021-E-RC-2304
2021-E-RC-2434
2021-E-RC-2520
2021-E-RC-2588
2021-E-RC-2740
2021-E-RC-3016

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.

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

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Denegar les següents sol·licituds de prestacions econòmiques, relacionades en l’informe
tècnic adjunt, atès que no compleixen les condicions i requisits aprovats en la convocatòria de
prestacions d’urgència social per l’exercici 2021:

Registre sol·licitud
2021-E-RC-3546

Concepte

Import
sol·licitat

Alimentació
80,00 €

2021-E-RC-3514

Alimentació

Motiu
Supera llindar econòmic establert a
la convocatòria 2021
Supera llindar econòmic establert a

Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Dependència i Feminisme.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

60,00 €
2021-E-RC-3540

Alimentació
160,00 €

2021-E-RC-3583

Impostos

2021-E-RC-3585

Impostos

291,00 €
121,26 €
2021-E-RC-4404

Alimentació

la convocatòria 2021
Supera llindar econòmic establert a
la convocatòria 2021
El concepte d'ajut sol·licitat no està
contemplat a la convocatòria vigent
El concepte d'ajut sol·licitat no està
contemplat a la convocatòria vigent
Ja existeix una sol·licitud en curs

80,00 €
2021-E-RC-4320

Salut

Ja existeix una sol·licitud en curs
160,00 €

2021-E-RC-4554

Alimentació

Ja existeix una sol·licitud en curs

200,00 €
2021-E-RC-4238

Alimentació

2021-E-RC-4212

Habitatge

2021-E-RC-4335

Impostos

2021-E-RC-4264

Pensió

2021-E-RC-4659

Hipoteca

2021-E-RC-3826

Transport

2021-E-RC-4449

Vacuna

2021-E-RC-4366

Alimentació

2021-E-RC-4641

Alimentació

2021-E-RC-4749

Alimentació

Supera llindar econòmic establert a
la convocatòria 2021
No justifica anterior ajut

200,00 €
2.970,00 Hi ha sol·licitud pel mateix
€
concepte a l'oficina d'habitatge
El concepte d'ajut sol·licitat no està
300,00 €
contemplat a la convocatòria vigent
El concepte d'ajut sol·licitat no està
225,00 €
contemplat a la convocatòria vigent
El concepte d'ajut sol·licitat no està
390,00 €
contemplat a la convocatòria vigent
Ja existeix una sol·licitud en curs
- €
El concepte d'ajut sol·licitat no està
100,00 €
contemplat a la convocatòria vigent
Denegar AUS per manca de
100,00 €
documentació
Supera llindar econòmic establert a
200,00 €
la convocatòria 2021
Ja existeix una sol·licitud en curs
80,00 €

Aprovació d'ajuts d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de
Setembre 2021 (Expedient 3430/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient

Expedient 3430/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social d’integració per la infància i adolescència de Setembre 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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Alimentació
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2021-E-RC-4408

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

80,00 €

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.

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

Per tot això, S’ACORDA:

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

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.
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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, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Primer.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 1.100,00€ (mil cent euros) adreçat a la
beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la quals ens autoritza a fer l’endós a la OBRIRSE AL MON amb CIF G65320343 en forma de transferència bancària, a imputar a la partida
0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 3335/2021, relatiu a l’aprovació inicial del projecte d’obra de la reforma de les
instal·lacions de Climatització, Ventilació, elèctriques, així com dels lavabos del Casal d’Avis
de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient, des de la regidoria de serveis i manteniments
s'ha redactat el projecte de les Obres corresponents a la reforma de les instal·lacions de
Climatització, Ventilació, elèctriques, així com dels lavabos del casal d’Avis de Badia del
Vallès, per part de l’empresa TÈCNICS ASSISTENTS AL DISSENY I L'ENGINYERIA, AC I
ASSOCIATS S.L. (TADE AC), la qual inclou la Memòria, Plecs de condicions tècniques, Estudi
de Seguretat i salut i Plànols de les diferents instal·lacions i espais objecte de la reforma.
2. Consta a l'expedient l'informe dels serveis tècnics d’urbanisme referent a les necessitats i
finalitats públiques, de data 16 de setembre del 2021.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord a l’article 12, Classificació de les obres ordinàries, punt a) obres de primer
establiment, reforma o gran reparació, i els article 16, 24, 27, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens local.
2n. D’acord als articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3r. D’acord a l’article 10 del Decret 179/1995, a on s’indica que les obres ordinàries es regiran
per la normativa de règim local i no per la urbanística.
4t. 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

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la Memòria, Plecs de condicions
tècniques, Estudi de Seguretat i salut i Plànols del Casal d’Avis de Badia del Vallès
(Expedient 3335/2021)
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Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.360,00€ (mil tres-cents seixanta
euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 260,00€ (dos-cents vint euros) adreçat
a la beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la qual ens autoritza a fer l’endós a CLUB
DEPORTIVO BADIA DEL VALLÈS amb CIF G59468264 en forma de transferència bancària, a
imputar a la partida 0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

setembre del 2020, publicat al BOP en data del 9 d’octubre del 2020.
S’ACORDA
1r. Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la Memòria, Plecs de condicions
tècniques, Estudi de Seguretat i salut i Plànols de les diferents instal·lacions i espais objecte
de la reforma, corresponent a la reforma de les instal·lacions de Climatització, Ventilació,
elèctriques, així com dels lavabos del casal d’Avis de badia del Vallès.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3266/2021, relatiu a l’alta i baixa de 2 prestatgeries (2,16m3) en la
utilització a la cambra de congelats del Mercat municipal per part de MORENO ANTOLINOS
CANSALADERS SL.
II. Relació de Fets
1. Per instancia a l’ajuntament de Badia del Vallès amb número de registre d’entrada
4675/2021, l’empresa MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL com concessionaris de les
parades del Mercat municipal núm. 71-76-77-78 i 79 destinades a l’activitat de Xarcuteria, ha
sol·licitat l’alta de 2 prestatgeries (2,16m3) en l’ utilització de la cambra de congelats del
mercat municipal i des de l’1 al 30 de setembre de 2021.

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Aprovació alta de 2 prestatgeries (2,16m3) en la utilització a la cambra de congelats del
Mercat (Expedient 3266/2021).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. Sotmetre el projecte executiu a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents.

III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les meves competències que m’han estat conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 20200945 de data 25/09/2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Donar d’alta la utilització de dos prestatgeries que tenen una superfície d' 2’16 m3 en
el padró de les càmeres comunes de congelats a MORENO ANTOLINOS CANSALADERS SL
a partir de l'1 de setembre de 2021 així com la baixa d’aquest lloguer de prestatgeries de
2’16m3 en la cambra de congelats del mercat amb data 30 de setembre de 2021.
Segon. Notificar el present acord a la interessada, al responsable del Mercat Municipal, al
departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament respecte al cobrament de la taxa del mercat i
a l'Organisme de Recaptació Municipal.

Aprovació del padró fiscal dels fraccionaments de deutes locals comercials setembre
2021

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Vist l’informe positiu per part del responsable del Mercat en quant a l’espai a lloguer a la
cambra comuna de congelat del Mercat Municipal

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
Atès els contractes vigents dels lloguers dels locals comercials, patrimoni municipal de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

S’ACORDA
Primer. Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes de setembre de
2021,per un import total de 397,58€
Segon. Aprovar la remesa d'un rebut per import 397,58€ corresponent al padró
delfraccionament domiciliat del mes de setembre de 2021.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesad'un
rebut domiciliat per un import total de 397,58€, així com la comptabilització delsingressos
generats en relació als fraccionaments corresponents.

Aprovar la presentació de la justificació econòmica de la subvenció del PFI d’Auxiliar de
Comerç i Atenció al Públic del curs 2020-2021 de la Gerència de Serveis d’Educació de
la Diputació de Barcelona (Expedient 3268/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient 3268/2021, relatiu a la justificació econòmica de la subvenció del PFI d’Auxiliar de
Comerç i Atenció al Públic del curs 2020-2021, de la Gerència de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
Vist l’expedient número 2658/2020 relatiu a l’acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del PFI (Programa de Formació i Inserció)
2020-2021.

Vist que en data 10 de desembre de 2020, la Presidència de la Diputació de Barcelona, va
dictar un decret amb número de registre 12504 sobre "Resoldre el procediment de concessió
d'ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència, del recurs econòmic
Finançament de cursos de Transicions Educatives, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2020,” aprovant l’atorgament de 23.743,66 euros a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Donat que l’execució dels cursos de transicions educatives són plurianuals, el total de la

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dadesactual
“Access-Lloguers locals”.
III. Fonaments de dret
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Lleimunicipal i de
règim local de Catalunya.
RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora deles
Hisendes Locals.
Les Bases d’execució del pressupost vigent.Per tot això, de conformitat amb les competències
que m’han estat conferides en virtutde la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret número2020-0945, de data 25 de setembre de 2020 publicat al
BOP de data 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès els fraccionaments de deutes pactats amb els diferents deutors en concepte delloguer de
locals comercials.

subvenció atorgada es fracciona en dues parts:



Setembre-desembre del 2020: 9067,18 euros
Gener–juliol del 2021: 14676,48 euros

Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del
pressupost de depeses dels ens destinataris.
Vist que la justificació s’haurà de realitzar entre l’1 juliol de 2021 i el 30 de setembre de 2021.
III. Fonaments de dret



Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació de Catalunya.

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.
Per tot això,
S'ACORDA
Primer. Aprovar la presentació de la justificació econòmica de la subvenció del PFI d’Auxiliar
de Comerç i Atenció al Públic del curs 2020-2021 de la Gerència de Serveis d’Educació de la
Diputació de Barcelona, per un import de 23.743,66 euros.
Segon. Presentar el formulari de justificació de despeses C4-051-20, a través del Portal
Municipal de Tràmits (PMT).

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es realitzarà d’acord amb
la normativa aplicable:

Aprovar la justificació econòmica de la subvenció del Projecte Singulars 2020
(Expedient 2654/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. Notificar a la Diputació de Barcelona.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2654/2021, relatiu a la justificació d’una subvenció atorgada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya pel finançament del Programa Singular 2020.
II. Relació de Fets

4. En data 21 de juliol de 2020 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), les resolucions
provisionals dels sol·licitants de la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la
qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions
per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, donant a les entitats 10 dies per formular l’acceptació, reformulació o desistiment
de la proposta d’atorgament establerta en la resolució provisional, d'acord amb el que
estableix la base 14 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, modificada per l’Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars.
5. El dia 6 d’agost de 2020 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) la resolució definitiva de la
Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada
per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament
dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 487130).
6. Aquesta resolució definitiva aprova atorgar al Consell Comarcal del Vallès Occidental
una subvenció per un import total de 464.501,35 €, per al desenvolupament del Projecte
Singular 2020, dels quals 38.280,00 € s’atorguen a l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a
les actuacions d’Orientació d’un grup de joves del municipi.
7. En data 9 de setembre de 2020 per Acord de la Junta de Govern, l’Ajuntament de
Badia del Vallès, va acceptar la subvenció per al finançament del Projecte Singulars
atorgada pel Servei Públic de Catalunya per import de 38.280,00 euros per a les actuacions
d’Orientació.
8.

Durant els mesos de setembre de 2020 a juliol de 2021 s’han realitzat, per part

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

3. En el mes de gener de 2020, l’Ajuntament de Badia del Vallès, conjuntament amb els
ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Polinyà i les entitats i empreses
Grupo HADA, BIOTECNAL, S.A., Escola tècnica del vestir, S.L., Fundació Eurecat,
Associació EPONA, Basquet Beat, Universitat Autònoma de Barcelona i liderats pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental, van presentar la sol·licitud a la convocatòria de
subvencions per al desenvolupament del Projecte Singular 2020.
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2. Els projectes singulars estan emmarcats en les iniciatives de segones oportunitats o
noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea. I ofereixen als joves inscrits al
Sistema de Garantia Juvenil (Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el
programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 – 2020 i el Pla d’actuació
pel 2015), un conjunt d’accions d’acompanyament en el seu retorn al sistema educatiu i la
millora de les seves competències socio-laborals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. En data 19 de desembre de 2019 es va publicar al DOGC la Resolució
TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria anticipada per a
l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels
Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

d’aquest ajuntament, les actuacions corresponents d’Orientació i acompanyament del grup
de joves relatives a l’execució del Projecte Singulars. Un cop finalitzat el projecte s’ha
procedit al tancament i la seva justificació econòmica.
9. Segons els càlculs realitzats i especificats als Annexos de Justificació Econòmica
adjunts en aquest expedient, l’Ajuntament de Badia del Vallès presentarà una justificació
per un import total de 33.166,00, dels quals 27.638,33 euros es corresponen als costos
salarials de les persones contractades per a l’execució del projecte, i 5.527,67 euros de
despeses directes, que es corresponen amb el 20% de les despeses directes de personal
(DDP).

1r. D’acord amb l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, modificada per l’Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars..
2n. D’acord amb la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obria la
convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
3r. Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.
4t. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals
en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen com a competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en
l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
5é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò
que estableix la normativa reguladora.
6è. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia municipal i,
en virtut del decret de delegacions número 2020/0945, de data 25 de setembre, publicat al
BOP de data 9 d’octubre de 2020, en la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Presentar la justificació econòmica de la subvenció del Projecte Singulars 2020 de
33.166,00 euros, via EACAT al Consell Comarcal del Vallès Occidental per tal que faci
l’enviament conjunt de la documentació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

III. Fonaments de dret

Codi Validació: 6M3YHRKNHG2Q2QDFQ969XZARK | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 30

11. Durant el mes de setembre de 2021 s’enviarà la documentació de la justificació, via
EACAT al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a que en realitzi la comprovació
pertinent. Un cop comprovada tota la documentació justificativa, el Consell Comarcal del
Vallès Occidental farà l’enviament de la documentació al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10. Vist que la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Badia del Vallès va ser de 38.280,00
euros i la justificació total ha estat de 33.166,00 euros, l’Ajuntament ha de presentar una
renúncia de 5.114,00 euros.

Segon. Aprovar la renúncia de 5.114,00 euros, com a diferència de la subvenció que s’ha
atorgat i el que s’ha justificat.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Aprovació de la convocatòria d’accés al curs de monitor/a de lleure (Expedient
3361/2021)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3361/2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’accés al curs de
monitor/a de lleure.
II. Relació de Fets
Des del Servei d’Educació es proposa portar a terme tallers el curs de Monitor/a de Lleure, per
a joves de 18 a 25 anys preferentment, amb els objectius de:

 Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la
programació general d’una organització.

 Aplicar tècniques específiques d’animació grupal
 Incidir explícitament en l’educació en valors.
 Atendre les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
Amb la finalitat de garantir l’accés de la població al curs de monitor/a de lleure en igualtat de
condicions i garantir la transparència del procés, des del Servei d’Educació s’estableix la
convocatòria per l’assignació de places, així com les condicions específiques de participació
(annexades a l’expedient).
L'oferta consta d'un total de 30 places, dividit en dos cursos de 15 persones cada curs.

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Curs 2: L’activitat es portarà a terme del 29 de novembre de 2021 al 8 de febrer de 2022, de
dilluns a divendres de 16 h a 20 h, a l’Edifici el Molí, Av. Costa Blava s/n, Badia del Vallès.
Si la demanda de places de cadascuna supera l’oferta, l’assignació d’aquestes es realitzarà
per sorteig. L’Ajuntament podrà fer una ampliació de les places si ho considera oportú, seguint
criteris de qualitat i eficiència.
La convocatòria regirà el procés d’assignació de places per al curs de Monitoratge de Lleure i
les condicions específiques de participació, que estaran regulades pel Reglament per a l’accés
a activitats de lleure, esportives, socials i culturals, promogudes per l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
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:
Únic. Aprovar la convocatòria d’accés al curs de monitor/a de lleure.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Curs 1: L’activitat es portarà a terme del 4 d’octubre al 24 de novembre de 2021, de dilluns a
divendres de 16 h a 20 h, a l’Edifici el Molí, Av. Costa Blava s/n, Badia del Vallès.

Pagament SAD Comarcal Dependència juny 2021 (Expedient 3434/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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
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

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3434/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) dependència de juny 2021.

“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.

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 juny,
per import de 28.042,98 € (vint-i-vuit mil quaranta-dos euros amb noranta-vuit 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 Social Comarcal juny 2021 (Expedient 3433/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3433/2021, relatiu al pagament del Servei Comarcal d’Atenció Domiciliària
(SAD) social de juny 2021.

Ajuntament de Badia del Vallès
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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.

Codi Validació: 6M3YHRKNHG2Q2QDFQ969XZARK | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 30

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.
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.

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.

- 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

Ajuntament de Badia del Vallès
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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 juny
2021, per import de 8.170,04 € (vuit mil cent setanta euros amb quatre cèntims) , amb càrrec
a la partida 0903.2312.46501.
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.

Aprovació justificació subvenció “Arranjaments d’habitatges de la gent gran 2020” de la
Diputació de Barcelona (Expedient 723/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 723/2020, justificació subvenció “Arranjaments d’habitatges de la gent gran 2020”
de la Diputació de Barcelona.
II. Relació de fets
En data 28 de maig, 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 € (vint-i-vuit mil cent quaranta euros) per al finançament del
programa d’Arranjaments dels habitatges de la gent gran, la qual va ser acceptada per acord
de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2020.
El programa consisteix en dur a terme arranjaments en domicilis de persones majors de 65
anys, a proposta dels Serveis Sociasl Bàsics, per millorar les condicions de mobilitat i
d'habitabilitat en general.
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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.

El termini d’execució del programa finalitzava el 31 de desembre de 2020, si bé el Decret
d’Alcaldia número 2020 -1079, de 22 d’actubre de 2020, va resoldre sol.licitar la pròrroga del
termini d’execució fins el 30 de juny de 2021, atès el retard en l’inici de les obres degut a les
circumstàncies ocasionades per la crisi de COVID-19, motiu pel qual el termini màxim de
justificació es va ampliar fins a 30 de setembre de 2021.

. Llei 38/2003, general de subvencions.
. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
. Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

Primer. Justificar la subvenció “Arranjaments dels habitatges de la gent gran” de la Diputació
de Barcelona per import de 24.394,74 € (vint-i-quatre mil tres-cents noranta-quatre euros i
setanta-quatre cèntims).

Segon.- Aprovar la renúncia parcial de la subvenció per import de 3.745,26 € (tres mil setcents quaranta-cinc euros i vint-i-sis cèntims).

Tercer.- La justificació a la Diputació es farà mitjançant el model C4-001-20-4, a través del
portal de tràmits de la Diputació de Barcelona (PMT).
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III. Fonaments de dret
. Articles 31, 36 en relació amb l'article 25 i 55 9 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, en relació amb l'article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de
les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, entre d’altra normativa d’aplicació.
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Tal i com consta en els informes tècnics adjunts, justificatius de la no realització de l’obra,
emesos per la treballadora social de l’Oficina d’Habitatge, hi ha hagut tres actuacions previstes
en la contractació que no s’han portat a termini per motius varis, motiu pel qual la despesa
finalment ha estat de 24.394,74 € (vint-i-quatre mil tres-cents noranta-quatre euros i setantaquatre cèntims), motiu pel qual es fa necessària la renúncia parcial de la subvenció per import
de 3.745,26 € (tres mil set-cents quaranta-cinc euros i vint-i-sis cèntims).
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient, emès per l’arquitecta tècnica municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 25 de maig, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació de l’expedient de
contractació, a l’empresa Instalaciones Campos RCP, S.L. per un import de 28.140 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 0104 1512 22799 del pressupost general vigente, per tal de
realizar obres en 16 domicilis proposats pels serveis socials.

Quart.- Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).

Segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre de parcel·les d’horts urbans de
Badia del Vallès; relació provisional de sol·licitants admesos i exclosos (Expedient
1961/2021)

Expedient número 1961/2021, relatiu a la segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre
de parcel·les d'horts urbans.

II. Relació de Fets

1. En la sessió del Ple municipal, celebrada el 29 de gener de 2020, es va adoptar l’acord
d’aprovació inicial del reglament regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a
horts urbans a Badia del Vallès, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en data
12/02/2020 en el Butlletí Oficial de la Província i en data 07/02/2020 al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

2. En la sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el 2 de desembre de 2020, es va
adoptar l’acord d’obrir el període d’inscripcions al registre de sol·licitants de parcel·les dels
horts urbans municipals de Badia del Vallès, el termini del qual va ser de 30 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i d’aprovar el
model de sol·licitud per formalitzar la inscripció en el present registre.
3. En la Junta de Govern Local, celebrada el dia 31 de març del 2021, es va acordar
l’adjudicació les autoritzacions d’ocupació de Domini Públic per als Horts Urbans de Badia del
Vallès, a les persones que es relacionaven en el llistat annex de la proposta d’acord, conforme
les característiques del reglament regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a
horts urbans a Badia del Vallès, alhora que es va aprovar l’annex de la llista d’espera.
4. En la sessió de Junta de Govern Local, celebrada el 30 de juny de 2021, es va acordar
acceptar la permuta d’autoritzacions de domini públic segons annex I, acceptar les sol·licituds
de renúncia especificats a l’annex II, revocar la concessió de les autoritzacions d’ocupació de
domini públic per als horts urbans segons annex II i declarar vacants 11 parcel·les detallades
a l’annex IV.
5. En la sessió de Junta de Govern Local, celebrada el 7 de juliol de 2021 es va acordar
l’obertura de la segona convocatòria sol·licitud accés registre parcel·la d’horts urbans durant el
termini de 30 dies hàbils, els quals van començar a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
6. En data 3 de setembre de 2021, el senyor Rafael Pino Viñuela, presenta instància amb
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I. Identificació de l’expedient

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

número de registre 2021-E-RC-4569, renunciant a la parcel·la S3-16.
7. En data 3 de setembre de 2021, el senyor Antonio Díaz Díaz, presenta instància amb
número de registre 2021-E-RC-4570, renunciant a la parcel·la S3-17.

10. D’acord amb l’annex I (relació de sol·licitants admesos amb punts), annex II (relació de
sol·licitants admesos sense punts), annex III (relació de sol·licitants exclosos), annex IV
(renúncies sol·licitades) i V (parcel·les vacants disponibles) que s’adjunten a aquesta proposta
d’acord.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el reglament regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a horts
urbans a Badia del Vallès, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en data 12/02/2020
en el Butlletí Oficial de la Província i en data 07/02/2020 al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0945/2020, de data
25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 9 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

9. D’acord amb els informes tècnics, adjunts a aquest expedient, emesos pels serveis tècnics
de l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana, en data 17 de setembre de 2021, referent a la
puntuació de les sol·licituds presentades en funció del barem establert al reglament i de
proposta d’acceptació de les dos renúncies presentades així com del reintegrament de la part
proporcional de la taxa abonada per import de 25,74 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8. De conformitat amb l’article 5.2 “Procediment de selecció” del reglament, un cop esgotat el
termini de presentació de sol·licituds d’accés al registre de sol·licitants de parcel·les d'horts
urbans municipals, les sol·licituds es puntuaran en funció del barem establert. Les puntuacions
que estiguin igualades es desempataran per sorteig.

Primer. Acceptar les sol·licituds de renúncia dels senyors Rafael Pino Viñuela i Antonio Díaz
Díaz, aprovar el reintegrament de la part proporcional de les taxes abonades per import de
25,74 euros cada una, declarar vacants les parcel·les S3-16 i S3-17 i incorporar-les al llistat de
parcel·les vacants disponibles, segons annex IV i V.
Segon. Aprovar la relació provisional de sol·licitants admesos i exclosos i la seva puntuació
d’acord amb les condicions i el barem de puntuació establerts a l’article 5 “Selecció i
adjudicació de parcel·les” del reglament, i segons l’Annex I, II i III.
Tercer. Concedir als sol·licitants exclosos i a aquells admesos que discrepin de la puntuació
obtinguda, un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord
al tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per
formular les reclamacions que considerin oportunes o esmenar els defectes que hagin motivat
la seva exclusió.
Quart. Elevar automàticament a definitiva la llista provisional de sol·licitants admesos i
exclosos a la qual fa referència al punt anterior, en cas que no es presenti cap reclamació.
Cinquè. Publicar el present acord al tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província.
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S’ACORDA

Aprovació del Projecte executiu de l’escola de música de Badia del Vallès (Expedient
3837/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a
tenir en compte, inclòs el compliment de la normativa d'accessibilitat, i la justificació de la
solució adoptada.
b) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l'expressió dels preus unitaris i els
descompostos, els estats d'amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les
obres.
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se'n
reguli l'execució.
d) Els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius, per tal que resti
perfectament definida.
2n. De conformitat amb les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0945/2020, 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el projecte executiu Projecte executiu de l’escola de música de Badia del
Vallès, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea de Dret a la ciutat i agenda urbana.
Segon. Realitzar l'exposició pública del projecte durant trenta dies durant els quals es puguin
examinar i formular les al·legacions pertinents.

Aprovació canvi d’ús de local comercial núm. 78 ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 5, a
habitatge adaptat a mobilitat reduïda. (Expedient 3359/2021.)
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III. Fonaments de dret
1r. Article 12. Classificació de les obres. Punt a) Obres de primer establiment, reforma o gran
reparació. Article 24. Documents mínims. Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals. Per concloure, informo que
per les característiques abans descrites, es tracta d’una obra classificada com a «Obres de
primer establiment, reforma o gran reparació» i per a la seva definició serà necessària:
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I. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor de l’Oficina Tècnica de
l'àrea de Territori, s'ha redactat el projecte executiu, estudi bàsic de seguretat i salut i la
documentació adjunta pel Projecte executiu de l’escola de música de Badia del Vallès .
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques.
3. Vist l’informe dels serveis tècnics (arquitecte municipal) de l’àrea de Dret a la ciutat i agenda
urbana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3837/2020, relatiu a l’aprovació del Projecte executiu de l’escola de música
de Badia del Vallès.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3359/2021 , relatiu al projecte de canvi d’ús de local comercial núm. 78
ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 5, a habitatge adaptat a mobilitat reduïda.

III. Fonaments de dret
1r. Per tot això, en l’exercici de les competències que han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 0945/2020, 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.
S’ACORDA
Primer. Donar de baixa el local comercial número 78, ubicat a l’avinguda Cantàbric, núm. 78,
de Badia del Vallès de la base de dades dels locals comercials per el canvi d’us de comerç a
habitatge adaptat a mobilitat reduïda.
Segon. Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat i a l’àrea d’Economia
d’aquest Ajuntament perquè procedeixi a donar de baixa l’esmentat local com a local comercial
de l'inventari municipal i el doni d’alta com a habitatge adaptat.
Tercer. Publicar aquest acord al Taulell d’anuncis municipals i al Butlletí Oficial de la Província
durant un termini de 30 dies.

Traspàs concessió plaça de pàrquing 100 (Expedient 3409/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 1 de juny de 2021 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 100 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i la senyora
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Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

3. Atès que a l’expedient instruït consta la proposta del servei gestor de l’Oficina Tècnica de les
necessitats i finalitats públiques de data 8 de setembre de 2021.
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2. Vist la manca al municipi habitatges accessibles, sense barreres arquitectòniques i
dissenyats per a gent amb mobilitat reduïda, i les dimensions i característiques d’aquest local
son les adequades per aquest fi i que es fa necessari donar de baixa el local esmentat per tal
de poder executar aquest projecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Arran que segons s’indica a la provisió d’inici d’aquest expedient des de l’Oficina Tècnica de
l’àrea de Territori de data 8 de setembre de 2021 cal donar sortida a locals que estan en
desús, i que degut a la seva ubicació (fora dels eixos comercials) no son atractius per a la
pràctica comercial.

Isabel Correa Jiménez (concessionària) fins l’1 de juliol de 2053.
3. En data 14 de setembre de 2021, la senyora Maria Isabel Guijo Correa, en representació de
la senyora Isabel Correa Jiménez, presenta una instància demanant el traspàs de la plaça de
pàrquing número 100 a favor del senyor Rafael Ruiz Pérez.
III. Fonaments de dret

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 100
a favor del senyor Rafael Ruiz Pérez, fins a l’1 de juliol de l’any 2053.
Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

Traspàs concessió plaça de pàrquing 119 (Expedient 3407/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 29 d’octubre de 2004 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 119 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i la senyora
Dolores Román Muñoz (concessionària) fins el 29 d’octubre de 2054.
3. En data 9 de setembre de 2021, la senyora Dolores Román Muñoz presenta una instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número 119 a favor de la senyora Azahara
Hernández Román.
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S’ACORDA
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2. Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de
data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.

III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.

Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

Traspàs concessió plaça de pàrquing 129 (Expedient 3404/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 2 de desembre de 2003 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 129 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i el senyor
Victoriano Valenzuela Martos i la senyora Carolina Aguilar Herruzo (concessionaris) fins el 2
de desembre de 2053.
3. En data 30 de juliol de 2021, el senyor Victoriano Valenzuela Martos presenta una instància
demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número 129 a favor del senyor Juan Carlos
Fornaguera Guerrero i de la senyora Olga Leal Fernández.
III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de

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

Número: 2021-0035 Data: 29/09/2021

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 119
a favor de la senyora Azahara Hernández Román, fins al 29 de d’octubre de l’any 2054.
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S’ACORDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de
data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
2. Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de
data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.

Traspàs concessió plaça de pàrquing 132 (Expedient 2837/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

II. Relació de Fets
1. El Ple d’aquest Ajuntament, per acord, el dia 29 de maig de 2002, va aprovar les Bases
reguladores de l’adjudicació de les places d’aparcament de vehicles en el subsòl de l’Avinguda
Burgos de Badia del Vallès.
2. En data 11 de març de 2008 es va subscriure contracte de concessió de la plaça
d’aparcament número 132 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès (concedent) i el senyor Eloi
Pineda Olcina (concessionàri) fins el 30 de setembre de 2052.
3. En data 20 de juliol de 2021, el senyor Alejandro Hernández Francisco presenta una
instància demanant el traspàs de la plaça de pàrquing número 96 al seu favor.

III. Fonaments de dret
1. Atès el que disposa la clàusula novena del plec de clàusules reguladores de l’adjudicació de
les places d’aparcament de vehicles situades al subsòl de l’Av. Burgos de Badia del Vallès
aprovades en sessió plenària de 29 de maig de 2002 en relació a la cessió o transmissió del
dret d’utilització privativa.
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Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
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Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 129
a favor del senyor Juan Carlos Fornaguera Guerrero i de la senyora Olga Leal Fernández, fins
al 2 de desembre de l’any 2053.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

2. Per tot això, de conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de
data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària i a les parts interessades.
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Segon. L’adquirent quedarà subrogat en els drets i les obligacions que portin a causa de la
transmissió i haurà de subscriure el corresponent contracte amb l’Ajuntament de Badia del
Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 132
a favor del senyor Alejandro Hernández Francisco, fins al 30 de setembre de l’any 2052.

