Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/43

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

24 / de novembre / 2021

Durada

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

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 01/12/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 01/12/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Comissió de Govern del dia 17 de
novembre de 2021.

Aprovar els documents comptables i el reconeixement d'obligacions (Expedient
4248/2021)

Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques de la 1a setmana de Novembre de 2021 (Expedient 4221/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques, per import total de 756,00€ (set-cents cinquanta-sis 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 110,81€ (cent deu euros
amb vuitanta-un 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.
Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques, per import total de 80,00€ (dos-cents 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.
Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 946,81€ (nou cents
quaranta-sis euros amb vuitanta-un cèntims).

Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques de la 2a setmana de Novembre de 2021 (Expedient 4105/2021)
Favorable
Per

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
tot

això,

S’ACORDA:
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Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició
ireconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O
d’aquellesoperacions que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat
global de 67.246,70€ euros de la següent relació O/2021/276.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte
d'aquestaordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents
serveis, per laquantitat global de 67.230,41 euros de la següent relació P/2021/294
Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de
practicarla fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present
ordenació depagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques, per import total de 364,00€ (tres-cents seixanta-quatre 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.

Acceptar la segona convocatòria de la subvenció en espècies de la biblioteca
pel SAB (Expedient 4048/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’acceptació de la 2a convocatòria de la subvenció en espècies, en
règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats en català o en
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per
l’any 2021 (CLT063), per valor de 2.611 euros.
Segon. Informar i donar compte als serveis econòmics municipals.

Aprovar inicialment el projecte d'obres per la instal·lació d’una planta
generadora d’autoconsum solar fotovoltaic a les instal·lacions esportives
municipals (IEM) de Badia del Vallès (Expedient 4111/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Cinquè. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques, per import total de 200,00€ (dos-cents 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.
Sisè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 3.922,22€ (tres mil nou-cents
vint-i-dos euros amb vint-i-dos cèntims).
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Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.153,26€ (mil cent
cinquanta-tres euros amb vint-i-sis 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.
Quart. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.902,96€ (mil nou-cents dos
euros amb noranta-sis cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic
adjunt en concepte de necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a
LAKITANIA amb NIF A58762642 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

Segon. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 302,00€ (tres-cents dos
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de
necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a MARIA LUISA
SANCHEZ CORBALAN amb DNI 34748928E en forma de transferència bancària, a
imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

Primer Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la memòria descriptiva, el
plec de condicions tècniques, els càlculs justificatius, l’estudi bàsic de seguretat i salut,
els amidaments, el pressupost i els plànols.
Segon 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 formularhi les al·legacions pertinents.

PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la
documentació annexa relativa a les obres de reparació de la coberta dels vestuaris del
camp de futbol, redactat pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Dret a la Ciutat i
Agenda Urbana de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Aprovació inicial del projecte d’obra de reforma de la instal·lació de protecció
contra incendis de la Biblioteca, el qual inclou la memòria descriptiva, el plec de
condicions tècniques, el pressupost, els plànols, l’estat d’amidaments i les
fitxes tècniques (Expedient 4078/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer Aprovació inicial del projecte d’obra, el qual inclou la memòria descriptiva, el
plec de condicions tècniques, el pressupost, els plànols, l’estat d’amidaments i les
fitxes tècniques.
Segon 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 formularhi les al·legacions pertinents

Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra per a la
reforma integral de la instal·lació elèctrica de les IEM (Expedient 3863/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l'expedient de la contractació, mitjançant tramitació ordinària,
procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, de l’obra per a la reforma
integral de la instal·lació elèctrica de les IEM per tal d'adaptar-les i donar compliment a
les exigències del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, de Badia del Vallès, amb
un valor estimat de 137.524,49 euros, sense IVA.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les Prescripcions
Tècniques contingudes al Projecte de reforma integral de la instal·lació elèctrica de les
Instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès, expressat als antecedents de
fets.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovar la memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i la documentació
annexa relativa a les obres de reparació de la coberta dels vestuaris del camp de
futbol (Expedient 4108/2021)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 11/11/2021, classificar les
empreses segons la puntuació obtinguda:
1. Plana Fàbrega Seguretat. 99,69 punts
2. Sabico Seguridad. 75,82 punts
3. Iman Seguridad. 59,27 punts
Segon. Adjudicar a l’empresa <u>Plana Fàbrega Seguretat</u> amb CIF B60989233*,
*com a millor oferta presentada, el contracte administratiu de Serveis del manteniment
preventiu normatiu i correctiu de totes les alarmes d’intrusisme instal·lades a tots els
equipaments municipals, per un import d’adjudicació anual de 10.947,23 euros, sense
IVA, corresponents a:
 Manteniment normatiu i preventiu: 7.947,23 euros, sense IVA.
 Manteniment correctiu: 3.000 euros, sense IVA.
Tercer. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a
l’exercici de 2021 i per import de 801,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació
0104.1512.21201, i per import de 302,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
0104.1512.21301 del pressupost vigent, amb el compromís de dotar el pressupost
dels exercicis de 2022 i 2023 amb laconsignació pressupostària adequada i suficient,
a la qual restarà condicionada aquesta contractació.
Quart. Ordenar a la Tresoreria Municipal que constitueixi la garantia definitiva en la
modalitat de retenció de preu sobre la primera factura que s’emeti a favor de
l’empresa, per import de 547,36 euros, corresponents al 5% de l'import d'adjudicació
(preu del manteniment preventiu ofertat + el preu del manteniment correctiu), exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Cinquè. Designar com a responsable del contracte, ANTONIO NÚÑEZ RODRÍGUEZ,
enginyer municipal de la corporació.
Sisè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant.
Setè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la
formalització, juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article
154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Favorable
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Adjudicar a l'empresa Plana Fàbrega Seguretat el contracte administratiu de
Serveis del manteniment preventiu normatiu i correctiu de totes les alarmes
d’intrusisme instal·lades a tots els equipaments municipals(Expedient
2350/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Convocar la licitació i publicar l'anunci al Perfil de contractant municipal,
perquè durant el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al
Perfil de contractant municipal els interessats presentin les proposicions que
considerin convenients.
Quart. Aprovar el document comptable annex d’autorització de crèdit (fase A), per
import total, IVA inclòs, de 166.404,63 euros, amb càrrec a l’aplicació
0703.3422.61908 del pressupost vigent.

Acordar la pròrroga del contracte privat de mediació d’assegurances,
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria per a
l’adjudicació i formalització de contractes d’assegurances de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, amb AFIS CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL. (Expedient
3747/2021)

Primer. Acordar la pròrroga del contracte privat de mediació d’assegurances,
assessorament professional i assistència tècnica preparatòria per a l’adjudicació i
formalització de contractes d’assegurances de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb
AFIS CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL. per un termini de 2 anys, amb efectes
a partir del dia 1/1/2022 i fins al 31/12/2023 amb el mateix règim jurídic, condicions i
característiques establertes al contracte vigent, inclòs el seu preu anual net de 6800
euros anyals (sense IVA).
Segon. Adoptar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius (2022 i 2023) amb la consignació pressupostària adequada i suficient per
a fer front a la contractació del servei.
Tercer.Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc
dies següents a la notificació.
Quart.Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant***.***
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Acordar la pròrroga del contracte administratiu de la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil amb l’empresa AIG EUROPA, S.L. per la cobertura del Lot. 7
- de la responsabilitat civil de les autoritats i el personal de l’Ajuntament i dels
seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres electes de la
Corporació (Expedient 3899/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de amb l’empresa AIG
EUROPA, S.L. per la cobertura del Lot. 7 - de la responsabilitat civil de les autoritats i
el personal de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, tant funcionari com laboral i
dels membres electes de la Corporació -, per un termini de 2 anys, amb efectes a
partir del dia 01/01/2022 i fins al 31/12/2023, amb el mateix règim jurídic, condicions i
característiques establertes als contractes vigents, inclosos els seus preus anuals
nets, per un total de 4880,81 euros (sense IVA).
Segon. Adoptar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius (2022 i 2023) amb la consignació pressupostària adequada i suficient per
a fer front a la contractació de l’assegurança per la cobertura de la responsabilitat civil
de les autoritats i el personal de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, tant
funcionari com laboral i dels membres electes de la Corporació.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc
dies següents a la notificació.
Quart.Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del
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Favorable

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Acordar la pròrroga dels contractes administratius de diverses pòlisses
d'assegurances sobre diferents objectes de risc i garanties de l’Ajuntament de
Badia del Vallès amb les empreses: MAPFRE SEGUROS S.A., MGS SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., ASEFA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A i DAS
INTERNACIONAL, S.A. (Expedient 3817/2021)

Acordar la pròrroga del contracte administratiu de amb l’empresa REALE
SEGUROS GENERALES, S.A. per la cobertura del Lot. 8 - per la cobertura de
vehiclespropietat de l’Ajuntament (Expedient 3901/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu amb l’empresa REALE
SEGUROS GENERALES, S.A. per la cobertura del Lot. 8 - per la cobertura de
vehicles propietat de l’Ajuntament -, per un termini de 2 anys, amb efectes a partir del
dia 01/01/2022 i fins al 31/12/2023, amb el mateix règim jurídic, condicions i
característiques establertes als contractes vigents, inclosos els seus preus anuals nets

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

Codi Validació: 9JRXKXZZWMH3NRT4THDK6RAXT | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10

Primer. Acordar la pròrroga dels contractes administratius de diverses pòlisses
d'assegurances sobre diferents objectes de risc i garanties de l’Ajuntament de Badia
del Vallès amb les empreses: MAPFRE SEGUROS S.A. per la cobertura del Lot.1 responsabilitat civil i/o patrimonial i els seus ens dependents, així com la
responsabilitat civil i/o patrimonial derivada de l’actuació de les autoritats i el personal
al seu servei, pels danys que pugui ocasionar a tercers o a coses en exercici de les
seves funcions i competències -, MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. per les
cobertures dels Lot.2 - continent i contingut de les pèrdues o danys materials en els
béns mobles i immobles dels patrimonial de l’Ajuntament i dels seus ens dependents
-, Lot.3 - vida dels treballadors de l’Ajuntament -, Lot. 4 - accidents col·lectius d’usuaris
de les instal·lacions esportives municipals -, ASEFA SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A pel Lot. 5 - assistència sanitària del personal de l’Ajuntament -, i DAS
INTERNACIONAL, S.A. pel Lot.6 - defensa jurídica i reclamació de danys a
l’Ajuntament -, per un termini de 2 anys, amb efectes a partir del dia 01/01/2022 i fins
al 31/12/2023, amb el mateix règim jurídic, condicions i característiques establertes als
contractes vigents inclosos els seus preus anuals nets, (excepte pel que fa al
increment del Lot 2 per inclusió del nou risc que s’indica a la part expositiva) per un
total de 79.755,04 euros (exempt d’IVA).
Segon. Adoptar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius (2022 i 2023) amb la consignació pressupostària adequada i suficient per
a fer front a les contractació de les diverses pòlisses d'assegurances.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc
dies següents a la notificació.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en
el padró de les càmeres comunes de congelats a la senyora Olga Giménez Blanco a
partir de l'1 de desembre 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.

Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Sabadell i
l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar a la 52 edició del Concurs
d’Aparadors per Nadal 2021 (Expedient 3850/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Sabadell i
l'Ajuntament de Badia del Vallès per a participar a la 52 edició del Concurs
d’Aparadors per Nadal 2021 que es convoca per als comerciants de la Comarca del
Vallès, amb l'objecte i finalitats públiques expressades a la part expositiva
d'aquestacord.
Segon. Aprovar la despesa per import de 500,00 euros, en concepte de dos premis
per als millors aparadors de Badia del Vallès, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost de 2022.
Tercer. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits
legals de comunicació i publicació del conveni.

Aprovar la convocatòria d'accés al curs de Vetllador/a Escolar (Expedient
4145/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Donar d’alta la utilització d'una prestatgeria que té una superfície d'1'08 m3 en
elpadró de les càmeres comunes de congelats del mercat municipal (Expedient
4198/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

per prima de vehicle, per un total de 4.068,15 euros (sense IVA).
Segon. Adoptar el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius (2022 i 2023) amb la consignació pressupostària adequada i suficient per
a fer front a la contractació de la pòlissa de l’assegurança per la cobertura de vehicles
propietat de l’Ajuntament.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc
dies següents a la notificació.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.

Primer. Aprovar la convocatòria d’accés al curs de Vetllador/a Escolar.
Segon. Publicar en el taulell d’anuncis.

Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la dotació econòmica específica
en l'addenda addicional del Pla Educatiu Entorn curs 2020-2021 (Expedient
4067/2021)

Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda Addicional del conveni
marc entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel
desenvolupament del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives pel curs 20202021 (Expedient 4060/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda Addicional del
conveni marc entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès
pel desenvolupament del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives pel curs 20202021, per un import de 98.285,04 euros.
Segon. Trametre la documentació justificativa, no més tard del 30 de novembre de
2021, al Departament d’Educació mitjançant EACAT.
Tercer. Notificar l’acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aprovar el pagament de la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la realització d’un PFI d’Auxiliar de
comerç i atenció al públic pel curs 2016-2017 (Expedient 542/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el pagament de la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la realització d’un PFI d’Auxiliar de comerç i
atenció al públic pel curs 2016-2017, per un import de 4.909,76 euros.
Segon. Ordenar al servei de Tresoreria que faci efectiu el pagament de 4.909,76
euros al Departament d’Educació, tal com s’indica a la carta de pagament adjunta en
aquest expedient, en concepte de devolució d'ingressos corresponent a la partida
pressupostària 2419 45080 exercici 2016.
Tercer. Notificar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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Primer. Aprovar la justificació tècnica i econòmica de la dotació econòmica específica
en l’addenda addicional del Pla Educatiu d’Entorn, per a la realització dels Tallers
Diversificats de Suport i Reforç Educatiu pel curs 2020-2021, per un import total de
3.000,00 euros (tres mil euros).
Segon. Trametre la documentació justificativa, no més tard del 30 de novembre de
2021, al Departament d’Educació mitjançant EACAT.
Tercer. Notificar l’acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Número: 2021-0044 Data: 01/12/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Aprovar la justificació i 20% restant del conveni Pati La Mainada 2021 (Expedient
2177/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la justificació aportada per La Llar d’Infants La Mainada del conveni
2021.

Temes d'urgència: Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del VO per
desenvolupar la prova pilot d'estudi de qualitat de l'aire i monitorització del
trànsit (Expedient 4091/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Ajuntament de Badia del Vallès per
al desenvolupament d’una prova pilot d’estudi de la qualitat de l’aire i monitorització
del trànsit mitjançant tècniques de modelització numèrica per a l’anàlisi de l’aplicació
de mesures de mobilitat sostenible, amb l’objecte i finalitats públiques expressades a
la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Instar la seva formalització i signatura i ordenar el compliment dels requisits
legals de comunicació i publicació del conveni.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i al Consell
Comarcal del Vallès Occidental.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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acords:
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Tercer. Notificar l'acord a la Llar d’Infants La Mainada.
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Segon. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 20% restant de l’import
total de 962,50 euros del conveni amb la llar d’infants La Mainada, en compliment de
l’establert a la Base 41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 03 de desembre
de 2020, a càrrec de la partida 0803.2318.48901 del pressupost general de 2021.

