Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/45

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

15 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:12 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: 2021-0046 Data: 22/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/12/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 22/12/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 1
de desembre de 2021.

Aprovació de factures i reconeixement d'obligacions (Expedient 4503/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Denegacions ajuts d'urgència social (Expedient 4479/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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 Concepte Import sol·licitat Motiu
2021-E-RC-5433 Alimentació 200,00 € Beneficiari de la RGC
2021-E-RC-5249 Alimentació - € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5565 Productes de primera necessitat 200,00 € Beneficiari de la RGC
2021-E-RC-5234 Alimentació 300,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5774 Lloguer 830,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-5670 Alimentació 120,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-5709 Alimentació 200,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5835 Alimentació 80,00 € Beneficiari de la RGC
2021-E-RC-4975 Alimentació 500,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5082 Optica 149,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5360 Alimentació - € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5400 Alimentació 200,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5961 Alimentació 80,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5977 Alimentació 80,00 € Màxim de prestacions establertes en convocatòria 2021
2021-E-RC-5772 Lloguer 830,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5777 Salut 7.035,00 € La sol·licitud supera l'import establert en el reglament
2021-E-RC-5398 Alimentació 80,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5767 Alimentació 80,00 € Beneficiari de la RGC
2021-E-RC-5698 Alimentació 120,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5881 Productes de primera necessitat 122,00 € Beneficiari de la RGC
2021-E-RC-6030 Alimentació 80,00 € No consta empadronat al municipi
2021-E-RC-5973 Productes de primera necessitat 310,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-6162 Alimentació 80,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5736 Productes de primera necessitat 300,00 € Per no complir les obligacions de
les persones beneficiàries de les prestacions concedides. Bases convocatòria de prestacions
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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
depagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.
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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 276.331,41 euros de la següent relació P/2021/319.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 277.006,79€ euros de la
següent relació O/2021/302.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD social
mes de setembre 2021, per import de 7.846,19 € (set mil vuit-cents quaranta-sis euros amb
dinou 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.

Pagament SAD social octubre 2021 (Expedient 4429/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD social del
mes d’octubre 2021, per import de 7.659,16 € (set mil sis-cents cinquanta-nou euros amb
setze 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.

Pagament SAD Dependència setembre 2021 (Expedient 4425/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD
Dependència del mes de setembre, per import de 30.486,14 € (Trenta mil quatre-cents
vuitanta-sis euros amb catorze 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.
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Favorable
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Pagament SAD social setembre 2021 (Expedient 4426/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d'urgencia social 2021 de l'Ajuntament de Badia del Vallès art. 2.3.f i 2.3.i
2021-E-RC-5847 Alimentació 100,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-6208 Alimentació 300,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-6389 Alimentació 80,00 € Màxim de prestacions establertes en convocatòria 2021
2021-E-RC-6085 Salut 178.50 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-6086 Productes de primera necessitat - € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-6087 Hipoteca 115,11 € Ja existeix una sol·licitud en curs
2021-E-RC-6264 Productes de primera necessitat 600,00 € Supera llindar econòmic
2021-E-RC-5669 Salut 400,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5595 Alimentació 200,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5967 Alimentació 100,00 € No entrega documentació requerida
2021-E-RC-5539 Alimentació 200,00 € Perceptora de RGC

Pagament SAD comarcal octubre 2021 (Expedient 4427/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar AD negativa per import de 9.806,01€ (nou mil vuit-cents sis euros amb
uncèntim) amb càrrec a la partida 0903.2312.46500 del pressupost vigent.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 1.705€ (mil set-cents cinc 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 1.116,06€ (mil cent setze euros amb
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.
Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 235,01€ (dos cents trenta-cinc euros
amb un cèntim) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de
necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a INSTALACIONES LARA Y
NAVARRO amb NIF J61762753 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 1.551,00€ (mil cinc-cents un 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 NIF G66930595 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 1.111,23€ (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 RIE, 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.
Sisè. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 2.070€ (dos mil setanta euros)
adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de necessitats
bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a LAKITANIA SA amb NIF A58762642 en
forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència
social del pressupost vigent.

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

Número: 2021-0046 Data: 22/12/2021

Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques
desembre 2021 (Expedient 4478/2021)
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Tercer. 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon. Aprovar ADO i ordenar a la tresoreria el pagament corresponent al SAD dependència
del mes d'octubre 2021, per import de 27.947,75 € (Vint-i-set mil nou-cents quaranta-set euros
amb setanta-cinc cèntims), amb càrrec a la partida 0903.2312.46500.

Setè. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 86,23€ (vuitanta-sis euros amb vint-itres euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de
necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a INMA SALAS BUDALLES amb
DNI 46141160D en forma de transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000
Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
Vuitè. 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.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S' ACORDA
Primer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de
Badia del Vallès a fer l'endós a L'AMPA SEGUIDILLES per import de 3.758,73€ (Tres mil setcents cinquanta-vuit euros amb setanta-tres cèntims).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de 5.143,88€ (Cinc mil cent
quaranta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims).
Tercer- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l’ajuntament de
Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA SARDANA per import de 2.515,00€ (Dos mil cinc
cents quinze euros).
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
50,16€ (cinquanta euros amb setze 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 L’ESCOLA DEL BOSC (ANSOLAN RCN) per un import de
77,73 € (Setanta-set euros amb setanta-tres 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 L’ESCOLA JESUS SALVADOR per un import de 40,72€ (Quaranta euros
amb setanta-dos cèntims).
Setè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA CLARET per un import de 123,72€ (Cent vint-i-tres euros amb
setanta-dos cèntims).
Vuitè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
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Favorable
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Ajuts menjador Octubre 2021 (Expedient 3999/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Novè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 8.074,53€ (vuit mil setanta-quatre
euros amb cinquanta-tres cèntims).

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 74,19€ (Setantaquatre euros amb dinou cèntims).
Novè.-Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels alumnes
que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a l'ajuntament de Badia del
Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA SERRA I PRAT per un import de 25,91€ (Vint-i-cinc euros
amb noranta-un cèntims).

Acceptació subvenció PFI 2021-2022 (Expedient 2879/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’acceptació del recurs econòmic de 24.302,99 euros, referent a la subvenció
de “Noves oportunitats educatives 4.10: Finançament de programes de transició educativa”, de
la Diputació de Barcelona, per l’execució del Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de
comerç i atenció al públic pel curs 2021-2022
Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

Justificació i pagament 20% restant del conveni FAS (Expedient 1261/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la justificació del conveni administratiu entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i
la Fundació Autònoma Solidària (FAS).
Segon. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 20% restant, amb un import de
310,00 euros, del conveni amb la Fundació Autònoma Solidària – Campus Ítaca, en
compliment de l’establert a la Base 41 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, del pressupost vigent, a càrrec de la partida 1103.3201.48110.
Tercer. Notificar l’acord a la Fundació Autònoma Solidària.

Aprovar l'acceptació del pagament fraccionat per sancionador per Infracció de
Normativa (Expedient 2793/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Badia del Vallès
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Dotzè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar corresponents al
mes de setembre per import total de 12.275,81€ (Dotze mil dos-cents setanta-cinc euros amb
vuitanta-un cèntim)
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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 RIBATALLADA per un import de 166,00€ (Cent
seixanta-sis euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 ESTEL (UNIÓ DE CENTRES PRIVATS, S.L.) per un import
de 299,77€ (Dos cents noranta-nou euros amb setanta-set euros).

Primer. Acceptar el pagament fraccionat sense aplicar interessos de demora d’acord amb
l’article 35.3 del Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipal, de la sanció imposada per infracció administrativa, segons l’article 58.2, de la
vigent Ordenança Municipal de convivència i civisme, i de conformitat també a les motivacions
exposades a l’informe tècnic de 09/12/2021.
Segon. Determinar el deute en la quantitat de 450,60euros, calculada segons el que es
disposa en l'article 77.1 respecte a la imposició i, en l’article 78.2, respecte a la bonificació de
l'OOMM de convivència i civisme.

Aprovació i liquidació quota anual de l´Ass. Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona (Expedient 849/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l´autorització, disposició, obligació i pagament de la quantitat de 360,36 euros
corresponent la quota anual 2021 de l´ Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona i amb càrrec a l´aplicació pressupostària 0401 9121 22699.
Segon. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de l´aportació ressenyada en el punt
anterior, al núm. de compte ES56 0182 3050 04 0201821819.
Tercer. Notificar l'acord a l´ Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Aprovació de les aportacions als grups municipals corresponents a les mensualitats
d’octubre a desembre de 2021 (Expedient 4433/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PRIMER. Aprovar la disposició, amb càrrec a l'aplicació 0401 9121 48903 del pressupost de
despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
 *Grup municipal Candidatura de Progrés, (*V66514423),l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.970,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre.
 Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.790,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre.
 *Grup municipal de Ciutadans (Cs), *(V67501072), l’aportació per al seu finançament,
la quantia del qual ascendeix a 2.730,00 euros corresponents a les mensualitats
d’octubre a desembre.
 Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), (V67488270), l’aportació per al
seu finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.700,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre
SEGON. Aprovar la obligació, amb càrrec a l'aplicació 0401 9121 48903 del pressupost de
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Cinquè. Notificar el present acord al departament d’economia i tresoreria i a l’interessat, amb
l’apercebiment que, de no satisfer les quotes en els terminis indicats, el procediment
continuarà amb la resolució d’imposició de sanció.
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Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal que emeti els documents d’autorització del
pagament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Fraccionar el deute total de la sanció, això és 450,60 euros en 10 quotes mensuals,
establint imports de 45,06 euros.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’acceptació del recurs material “La dansa: eina de relació i expressió
corporal” en el marc de la subvenció “Ciutats educadores: aprenentatges competencials a
l’entorn de l’escola” de la Diputació de Barcelona.
Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la titularitat del local comercial núm. 11 (Expedient
4105/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la titularitat del local comercial núm. 11, ubicat al carrer
Algarve número 2, amb data d’efecte 1 de setembre de 2021, així com la execució de la fiança
dipositada segons s’estipula a la clàusula tretzena del contracte d’arrendament.
Segon. Comptabilitzar l’anul·lació dels drets reconeguts (RD) per un import total de 2.380,56 €,
corresponents a les rendes, IVA i despeses bancàries dels mesos setembre a desembre de
2021, imputats a les aplicacions pressupostaries i no pressupostàries detallades a continuació:
0302.54100 Lloguer locals comercials: 1.966,80 €
0202.39900 Altres ingressos diversos: 0,72 €
10042 Deutors per IVA: 413,04 €
Tercer. Notificar el present acord a la interessada i l'Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària.

Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la titularitat del local comercial núm. 100 (Expedient

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

Número: 2021-0046 Data: 22/12/2021

Aprovar l’acceptació del recurs material “La dansa: eina de relació i expressió corporal”
en el marc de la subvenció “Ciutats educadores: aprenentatges competencials a
l’entorn de l’escola” de la Diputació de Barcelona (Expedient 3203/2021)
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TERCER: Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les aportacions ressenyades en el
punt anterior, mitjançant transferència bancaria al núm. de compte facilitat per cadascun dels
grup polítics municipals en el seu moment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

despeses de la Corporació, les següents aportacions a:
 Grup municipal Candidatura de Progrés, (V66514423), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.970,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre
 Grup municipal de Totes fem Badia (TFB), (G67391508), l’aportació per al seu
finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.790,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre.
 Grup municipal de Ciutadans (Cs), (V67501072), l’aportació per al seu finançament, la
quantia del qual ascendeix a 2.730,00 euros corresponents a les mensualitats
d’octubre a desembre.
 Grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC-AM), (V67488270), l’aportació per al
seu finançament, la quantia del qual ascendeix a 2.700,00 euros corresponents a les
mensualitats d’octubre a desembre

4411/2020)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 176
(Expedient 4415/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament número 176
a favor del senyor Victor Hugo Huerta Nolasco, fins el 6 d’octubre de 2052.
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.

Justificació econòmica de la subvenció del programa FOAP 2020 (Expedient 3878/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del programa FOAP 2020, per un
import imputat de 117.222,76 € , segons el Precàlcul de la subvenció segons les dades d'hores
de formació executades que consten a GIA i d'acord amb les bases reguladores que figuren en
l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre i la modificació a l’ ORDRE TSF/179/2020, de 19
d'octubre.
Segon. Aprovar i presentar junt amb la sol·licitud de l’acceptació de la justificació, la renúncia
per un total 19.778,44 euros en concepte de reducció de nombre d’alumnes justificats
degudament, tal i com estableix la pròpia normativa.
Tercer. La notificació del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i la presentació de
tota la documentació referent a la justificació tècnica i econòmica de la convocatòria FOAP
2020 serà lliurada al SOC mitjançant l'extranet de les administracions catalanes, EACAT.
Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’aproven els següents acords:

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

Número: 2021-0046 Data: 22/12/2021

Tercer. Notificar el present acord a la interessada i l'Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària.
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Segon. Comptabilitzar l’anul·lació dels drets reconeguts (RD) per un import total de 734,43 €,
corresponents a les rendes, IVA i despeses bancàries dels mesos d’octubre a desembre de
2021, imputats a les aplicacions pressupostaries i no pressupostàries detallades a continuació:
0302.54100 Lloguer locals comercials: 606,51 €
0202.39900 Altres ingressos diversos: 0,54 €
10042 Deutors per IVA: 127,38 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar la rescissió del contracte d'arrendament i la recuperació per part de
l'Ajuntament de Badia del Vallès de la titularitat del local comercial núm. 100, ubicat a
l’avinguda Mediterráneo número 19, amb data d’efecte 1 d’octubre de 2021, així com la
execució de la fiança dipositada segons s’estipula a la clàusula tretzena del contracte
d’arrendament.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovar el contracte menor d’obres de reparació de la coberta
dels vestuaris del camp de futbol, retirada de les plaques d’amiant-ciment i la
instal·lació de la nova coberta dexapa, amb l'empresa FAÇANES ALAMO, S.L.
(Expedient 4109/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tercer. Aprovar els documents comptables annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
cada fase del contracte menor d’obres de reparació de la coberta dels vestuaris del camp de
futbol, d’imports:
Fase desamiantat: 7.858,44 euros nets i 1.650,27 euros d’IVA, total: 9.508,71 euros.
Fase nova coberta: 9.611,58 euros nets i 2.018,43 euros d’IVA, total: 11.630,01 euros.
Els dos amb càrrec a l'aplicació 0703.3422.61908 del pressupost general vigent.
Quart. Notificar el present acord al contractista i donar compte als serveis econòmics
municipals.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número: 2021-0046 Data: 22/12/2021

b)Preu del contracte: 17.470,02 euros nets i 3.668,70 euros d’IVA.
1. Fase desamiantat: 7.858,44 euros nets i 1.650,27 euros d’IVA
2. Fase nova coberta: 9.611,58 euros nets i 2.018,43 euros d’IVA
c) Condicions econòmiques i forma de pagament: El pagament del preu es realitzarà
en dues factures, en acabar els treballs de cada fase del contracte, prèvia recepció,
conformació tècnica i aprovació de les factures 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 a la seu
electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797
d) 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.
e) Responsable del contracte: Sandra Mota Nogales, Arquitecta tècnica municipal.
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Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a)Objecte: Execució de d’obres de reparació de la coberta dels vestuaris del camp de futbol.
Codi CPV 45262660-5. Treballs de retirada d’amiant, per les obres de la retirada de la coberta
de fibrociment i Codi CPV 45261213-0. Col·locació de cobertes metàl·liques.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer. Aprovar el contracte menor d’obres de reparació de la coberta dels vestuaris del camp
de futbol, retirada de les plaques d’amiant-ciment i la instal·lació de la nova coberta de xapa,
amb l'empresa FAÇANES ALAMO, S.L.

