Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/41

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de novembre / 2021

Durada

Des de les 10:45 fins a les 10:50 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

NO

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades: Montserrat Jiménez Molina

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 3 de
novembre de 2021.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
4046/2021)

Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament per a la concessió d’una subvenció per al projecte denominat
“Connectant amb el teixit empresarial” (Expedient 3694/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la concessió d’una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Badia del Vallès per al projecte denominat “Connectant amb el teixit
empresarial”, en el marc del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball del Pla
metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 , amb l'objecte i finalitats
públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana
deBarcelona i l'Ajuntament per a a la concessió d’una subvenció per al projecte
denominat “Forma’t i ocupa’t 2021 (Expedient 3693/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a a la concessió d’una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Badia del Vallès per al projecte denominat “Forma’t i ocupa’t 2021”, en el marc
del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball del Pla metropolità de suport a
les polítiques socials municipals 2020-2023 , amb l'objecte i finalitats públiques expressades a
la part expositiva d'aquest acord.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.
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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 283.838,09 euros de la
següent relació: O/2021/265.
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 282.339,59 euros de la següent relació P/2021/283.
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.

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament per a la concessió d'una subvenció per al projecte denominat
“Pla de Reforç dels Serveis Socials Municipals i de Suport al Comerç Local 2020-2021
(Expedient 3660/2021)

Aprovar la despesa en fase DO dels ajuts de menjador corresponents al mes de
setembre de 2021 (Expedient 3598/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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 2.415,25€ (Dos mil
quatre-cents quinze euros amb vint-i-cinc cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de 3.581,52 € (Tres mil cinc-cents
vuitanta-un euros amb cinquanta-dos 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 1.739,63€ (Mil set-cents
trenta-nou euros amb seixanta-tres cèntims).
Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’ESCOLA LOLA ANGLADE (VOSTRA CUÏNA) per import de
35,64 € (trenta-cinc euros amb seixanta-quatre 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 INSTITUT BITACOLA per import de 68,20 € (Seixanta-vuit
euros amb vint 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 55,84€ (Cinquanta-cinc
euros amb vuitanta-quatre 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
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Primer. Aprovar el Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la concessió d'una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Badia del Vallès per al projecte denominat “Pla de Reforç dels Serveis Socials
Municipals i de Suport al Comerç Local 2020-2021”, en el marc del Programa metropolità de
dinamització del mercat de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals 2020-2023, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva
d'aquest acord.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Vallès a fer l’endós a ELISA BADIA per un import de 117,58 € (Cent disset euros amb
cinquanta-vuit 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 L’ESCOLA DEL BOSC (ANSOLAN RCN) per un import de 49,38 €
(quaranta-nou euros amb trenta-vuit 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 a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA SERRA I PRAT per un import de 16,46€ (Setze euros amb
quaranta-sis cèntims).
Tretzè.-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 ESTEL (UNIÓ DE CENTRES PRIVATS, S.L.) per un
import de 182,35€ (Cent vuitanta-dos euros amb trenta-cinc cèntims).
Catorzè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de setembre per import total de 8.407,87€ (Quatre mil quatre-cents set euros amb
vuitanta-set cèntims)

Aprovar el contracte menor de serveis de lloguer d'uns ordinadors portàtils pel
desenvolupament del Programa de Formació i Inserció d'auxiliar de comerç i atenció al
públic (Expedient 3484/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de lloguer d’uns ordinadors portàtils, amb el Sr.
José Miguel Cabrero Robles, amb NIF 11789152L.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Lloguer de portàtils pel desenvolupament del Programa de Formació i Inserció (PFI)
d’auxiliar
de
comerç
i
atenció
al
públic,
codi
CPV
50312000-5.
b) Termini d’execució i vigència. D’octubre de 2021 a juliol de 2022.
c)
Preu
del
contracte.
5.000,00
euros
nets,
i
1.050,00
euros
d’IVA.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu d’efectuarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, en un sol
pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format
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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 L’ESCOLA MARE DEL DIVÍ PASTOR per un import de 38,28 € (Trentavuit euros amb vint-i-vuit cèntims).
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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 L’ESCOLA CLARET per un import de 78,36 € (Setanta-vuit euros amb
trenta-sis 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 L’ESCOLA JESUS SALVADOR per un import de 29,38€ (Vint-i-nou euros
amb trenta-vuit cèntims).

electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
la
seu
electrònica
municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e)
Condicions
especials
d’execució.
f)
Obligacions
essencials
i
règim
jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà d’aplicació
la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.
g) Responsable del contracte. Sandra Gómez Alvarez, tècnica d’educació.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’alliberament de 5.500€ del document AD, núm. d’operació 220210000073,
per import total de 14.229,60€ i data 20 de gener de 2021, de l’aplicació pressupostària
0904.3111.22799, corresponent al contracte menor de serveis de de recollida i acollida
d'animals de companyia durant l'any 2021, amb l’empresa Centre d’acollida Help Guau.
Segon. Facultar a la interventora municipal perquè realitzi la corresponent modificació de crèdit
a la partida esmentada, alliberant l’import indicat.

Contracte menor de serveis de diferents tallers amb activitats al voltant de Nadal, per a
famílies amb infants (Expedient 3867/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de diferents tallers amb activitats al voltant de
Nadal, per a famílies amb infants, amb l'empresa PLUS ARTS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
S.L., amb CIF B67217877.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte. Tallers diversos amb activitats al voltant de Nadal, per a famílies amb infants, codi
CPV 92331210-5.
b) Termini d’execució i vigència. El 21 de desembre de 2021 i 3 i 4 de gener.
c) Preu del contracte. 12.000 euros nets, i un 21% d’IVA, 2.520 euros.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament. El pagament del preu es realitzarà dins dels
terminis legals previstos comptadors des de la data de presentació de la factura, mitjançant el
sistema d’abonaments fraccionats contra lliuraments parcials de prestacions, en un sol
pagament en acabar les prestacions del contracte, prèvia recepció, conformació tècnica i
aprovació de la factura per l'òrgan competent. Les factures s’hauran de presentar en format
electrònic, identificant el codi DIR 3: L01089045, i amb les característiques i condicions que
reglamentàries
que
s'informen
la
seu
electrònica
municipal:

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

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

Aprovar l'alliberament de part de l'import corresponent al contracte menor de serveis de
recollida i acollida d'animals de companyia durant l'any 2021 amb l'empresa Centre
d'acollida Help Guau (Expedient 3921/2020)
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Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), de
lloguer d’uns ordinadors portàtils pel desenvolupament del Programa de Formació i Inserció
(PFI) d’auxiliar de comerç i atenció al públic, amb un import de 6.050,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació 1103.3203.22799 del pressupost general vigent.

https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
e) Obligacions essencials i règim jurídic.
Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò no previst serà d’aplicació
la Llei 9/2017, de 8 de novembre i la resta de legislació i normativa de desenvolupament.
f) Responsable del contracte. Nuria Mahugo Griñó (Tècnica de Cultura)
Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per al
Parc de Nadal amb activitats per a les famílies amb infants, amb tallers nadalencs, per import
total 14.520 euros, amb càrrec a l'aplicació 0603.3381.22799 del pressupost general vigent.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre l’Associació d’Integrants de
Grups Musicals de Badia del Vallès (AIGMB) i l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la gestió
dels bucs d’assaig del Casal Joves, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part
expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de mil euros (1.000 €), en
concepte de gestió dels bucs d’assaig del Casal Joves i amb càrrec a l'aplicació
0603.3301.48105 del pressupost general municipal de data 3 de desembre de 2020.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits legals de
comunicació i publicació del conveni.

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

Aprovar el conveni amb l’AIGMB per a la gestió dels bucs d’assaig del Casal Joves
(Expedient 448/2021).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 291,00€ (dos-cent noranta-un 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 2.058,58€ (dos mil cinquanta-vuit
euros amb cinquanta-vuit cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt
en concepte de necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a RLE,S.A amb NIF
A58925876 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 2.613,35€ (dos mil sis-cents tretze
euros amb trenta-cinc cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en
concepte de necessitats bàsiques, 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.
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Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques de
novembre de 2021 (Expedient 4021/2021)

Vuitè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 8.253,13€ (vuit mil dos-cents
cinquanta-tres euros amb tretze cèntims).

Aprovar el pagament SAD Comarcal dependència agost 2021 (Expedient 3959/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD
dependència del mes d’agost, per import de 30.278,02 € (trenta mil dos-cents setanta-vuit
euros amb dos cèntims),amb càrrec a la partida 0903.2312.46500.
Segon. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa esfaculta
àmpliament a l’alcaldia – presidència i a la secretaria a la signatura de quantsdocuments siguin
necessaris per a l’execució dels mateixos.

Aprovar el pagament SAD Comarcal social agost 2021 (Expedient 3958/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD social del
mes d’agost 2021, per import de 7.965,59 € (set mil nou-cents seixanta-cinc euros amb
cinquanta-nou 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.

Denegar les sol·licituds de prestacions econòmiques que no compleixen les condicions i
requisits aprovats en laconvocatòria de prestacions d’urgència social per l’exercici 2021

Ajuntament de Badia del Vallès
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Setè. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 56,00€ (cinquanta-sis 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.
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Sisè. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.500,00€ (mil cinc-cents euros)
adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de necessitats
bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a SORES 2017 SL amb NIF291+2058.
B66930595 en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts
d’urgència social del pressupost vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.602,70€ (mil sis-cents dos euros
amb setanta cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte
de necessitats bàsiques, 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
d’urgència social del pressupost vigent.
Cinquè. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 131,50€ (cent trenta-un euros amb
cinquanta cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de
necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a SEGUROS LAON ARO, S.A. amb
NIF B66930595 en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000
Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

(Expedient 3951/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert, diversos criteris d’adjudicació, del subministrament d’una plataforma, en règim de
lloguer i subscripció anual, per a la gestió administrativa integral, digital i electrònica de
tots els processos municipals i els seus serveis associats a l’Ajuntament de Badia del
Vallès (Expedient 741/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert, diversos criteris d’adjudicació, del subministrament d’una plataforma, en règim de lloguer
i subscripció anual, per a la gestió administrativa integral, digital i electrònica de tots els
processos municipals i els seus serveis associats a l’Ajuntament de Badia del Vallès per a
donar continuïtat a la implantació de l’administració electrònica i garantir l’acompliment de les
obligacions normatives en aquest àmbit, amb un valor estimat de 144.800 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal, perquè durant
el termini de 15 dies, els licitadors interessats, es puguin presentar.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A) per a l’exercici
2022, per import total, IVA inclòs, de 42.350 euros, amb càrrec a l’aplicació 0602.9261.22799
del pressupost que estigui vigent l’any 2022.

Concedir les autoritzacions d'ocupació de Domini Públic per als Horts Urbans de Badia
del Vallès, a les persones que es relacionen en el llistat Annex en aquest acord,
conforme les característiques del Reglament Regulador de les condicions d’ús dels
terrenys destinats a horts urbans a Badia del Vallès (Expedient 1961/2021)
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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Segon. Notificar el present acord a les parts interessades.
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Registre sol·licitudConcepteImport sol·licitatMotiu
2021-E-RC-4828Escola Bressol 120,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-4944Transport - € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-4529Salut 49,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-4448Alimentació 200,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-4587Alimentació 300,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-4658Alimentació 200,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5222Alimentació 450,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5255Transport 29,70 € La finalitat per la qual la sol·licita ja es troba en tramitació
2021-E-RC-5339Alimentació 250,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-5168Alimentació 80,00 € Ja ha superat el màxim de sol·licituds de prestació per
rebre durant aquest any

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

Primer. Concedir les autoritzacions d'ocupació de Domini Públic per als Horts Urbans de Badia
del Vallès, a les persones que es relacionen en el llistat Annex en aquest acord, conforme les
característiques del Reglament Regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a horts
urbans a Badia del Vallès.
Les Autoritzacions tindran una durada dos anys renovables automàticament per anualitats, en
el cas que cap de les dues parts no assabenti a l’altre en un termini de dos mesos abans del
venciment i mentre l’usuari/ària respecti les normes fixades pel reglament. Fins a finalitzar el
conveni de cessió de l’espai amb l’INCASOL. En cas de pròrroga es revisaria el termini.

Cinquè. Notificar el present Acord als Adjudicataris i a les persones en llista d’espera.
Annexos
Autoritzacions d'ocupació de Domini Públic per als Horts Urbans de Badia del Vallès:
Annex I: Llista amb especificació de quina parcel·la li pertoca a cada Adjudicatari
Annex II: Llista amb especificació de les persones que queden en llista d’espera
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents acords:

Temes d'urgència: Justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona “Finançament
extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents 2020” (Expedient
4037/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona “Finançament extraordinari per
lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents 2020” per import de 5.913 € (cinc mil nou
cents-tretze euros).
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT).

Temes d'urgència: Aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars i, iniciar el concurs de procediment obert de l’arrendament dels
locals comercials propietat de l’ajuntament de Badia del Vallès per els locals números,
90, 102, 103 i 108 (Expedient 3796/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el Plec de clàusulesadministratives, econòmiques i tècniques particulars i,
iniciar el concurs de procediment obert de l’arrendament dels locals comercials propietat de
l’ajuntament de Badia del Vallès per els locals números, 90, 102, 103 i 108 fixant com a

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

Número: 2021-0042 Data: 17/11/2021

Quart. Publicar el present acord al Tauler d’anuncis, al web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província.
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Tercer. Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, als adjudicataris per aportar les dades bancàries on domiciliar la Taxa sobre
l’atorgament d’autorització d’ocupació i ús temporal de les instal·lacions d’horts urbans
municipals de Badia del Vallès.
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Segon. Satisfer la taxa prevista en l’ordenança fiscal l’”Ordenança fiscal número 24: Ordenança
fiscal sobre l’atorgament d’autorització d’ocupació i ús temporal de les instal·lacions d’horts
urbans municipals de Badia del Vallès”, per import de 12,87 €, només s’haurà de pagar el
12,5% del total de la taxa que serà emesa per l’Ajuntament en forma de Carta de pagament.

clàusules especifiques les que s’indiquen en el mateix plec de condicions.
Segon. El termini per a la presentació d’ofertes serà de 30 dies naturals des de la última
publicació oficial.
Tercer. Fer les corresponents publicacions al BOP I al perfil del contractant de la web
municipal.
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