Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/26

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

30 / de juny / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:08 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rafael Moya Camarón (2 de 2)
Alcalde accidental
Data Signatura: 07/07/2021
HASH: 2c3bd7cb3c3adeb703574213056df249

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 07/07/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
23 de juny de 2021

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
2526/2021)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2526/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.
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.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

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

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

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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
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 29.527,22 euros de la
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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.

següent relació: O/2021/165.
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 29.436,78 euros de la següent relacion: P/2021/181

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2516/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social de Juny de 2021.

II. Relació de fets

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

Aprovar d'ajuts d’urgència social de Juny de 2021 (Expedient 2516/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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
social per l’exercici 2021.
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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, 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 25 de
setembre 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 360,00€ (tres-cents seixanta euros), que es facilitaran via transferència 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 en concepte de despeses sobrevingudes de
l’habitatge per import total de 84,70€ (vuitanta-quatre euros amb setanta cèntims), adreçats als
beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt, els quals ens autoritzen a fer l’endós a
INSTALACIONES LARA I NAVARRO, S.C.P, amb NIF J61762753, en forma de transferència
bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.

Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 444,70€ (quatre-cents quarantaquatre euros amb setanta cèntims).
Quart. 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

2021-E-RC-3006
2021-E-RC-3005

Habitatge
Alimentació

2021-E-RC-2798

Alimentació

IMPORT
SOL·LICITA
MOTIU
T
314,22 € Existeix una sol·licitud en curs
150,00 € Supera llindar econòmic d'ingressos
No entrega documentació requerida el 9 de
200,00 €
Juny

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Llei 38/2003, general de subvencions.

2021-E-RC-1717

Habitatge (TLA)

2021-E-RC-2617

Alimentació

2021-E-RC-3328

Alimentació

No entrega documentació requerida el 13 de
Maig
No entrega documentació requerida l’11 de
200,00 €
Juny
200,00 € Supera llindar econòmic d'ingressos
0,00 €

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1148/2021, relatiu a la Sol·licitud de Subvencions del catàleg de la
Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
1. Vista la recent convocatòria d’ajuts, dins del Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació
de Barcelona, aprovada per la Junta Govern de la Diputació.
2. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’àrea de Presidència (Consum).
3. Atès que la Diputació de Barcelona en data 27 de Maig de 2021, ha aprovat la subvenció
sol·licitada en concepte de Servei de Manteniment.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases del catàleg de serveis 2020-2023, aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona.
2n. D’acord amb l’aprovació del Pla « Xarxa de Governs Locals 2020-2023», celebrat en
sessió de 28 de maig de 2020 i publicat en el BOPB de data 29 de maig de 2020.
S’ACORDA
Primer. Acceptar a la Diputació de Barcelona, dintre del catàleg de serveis 2021, una
subvenció de 15.584,00€ per finançar les despeses derivades del servei de manteniment que
s’ ofereix a la persona consumidora (OMIC)
Segon. Notificar aquest acord mitjançant el portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.

Acceptació subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona del Servei de
mediació OMIC 2021 (Expedient 517/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Acceptació subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona del Servei de
Manteniment OMIC de l'any 2021 (Expedient 1148/2021)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 517/2021, relatiu a la Sol·licitud de Subvencions del catàleg de la Diputació
de Barcelona.

Primer. Acceptar a la Diputació de Barcelona, dintre del catàleg de serveis 2021, una
subvenció de 7039,00€ per finançar les despeses derivades del servei de mediació que s’
ofereix a la persona consumidora (OMIC)
Segon. Notificar aquest acord mitjançant el portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.

Aprovar l'ampliació de la despesa del contracte de l'assegurança del Lot.2 amb MGS
(Horts Urbans) (Expedient 2952/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 2952/2019, relatiu als contractes privats amb l’empresa MGS, SEGUROS I
REASEGUROS, S.A. pel Lot.2 corresponent a l’assegurança del continent i contingut de les
pèrdues o danys materials en els béns mobles i immobles patrimonials de l’Ajuntament i dels
seus ens dependents a Badia del Vallès.
Relació de Fets
1. En la sessió de Junta de Govern Local celebrada el 5 de febrer de 2020 es va acordar
declarar vàlid el procediment de contractació seguit, d’acord amb la celebració acordada per la
Mesa de Contractació a la sessió de data 8 d’octubre de 2019 per adjudicar els diferents lots a
les millors proposicions presentades, entre els quals es troben el Lot.2 per a l’assegurança del
continent i contingut de les pèrdues o danys materials en els béns mobles i immobles
patrimonials de l’Ajuntament i dels seus ens dependents.
2. De conformitat amb els contracte subscrit en aquests lot amb MGS els terminis d’execució

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

S’ACORDA
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III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les bases del catàleg de serveis 2020-2023, aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona.
2n. D’acord amb l’aprovació del Pla « Xarxa de Governs Locals 2020-2023», celebrat en
sessió de 28 de maig de 2020 i publicat en el BOPB de data 29 de maig de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

II. Relació de Fets
1. Vista la recent convocatòria d’ajuts, dins del Catàleg de Serveis 2020-2023 de la Diputació
de Barcelona, aprovada per la Junta Govern de la Diputació.
2. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’àrea de Presidència (Consum).
3. Atès que la Diputació de Barcelona en data 27 de Maig de 2021, ha aprovat la subvenció
sol·licitada en concepte de Servei de Mediació.

del mateix és de 2 anys a partir de la data d’inici de 1 gener de 2020, prorrogable fins a un
màxim de 4 anys.

6. Vist el pressupost presentat per la mediadora AFIS,corredoria d’assegurances S.L, , per la
cobertura d’aquest annex d’horts urbans per import de 144,10 euros, IVA exclòs.
Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment i el que disposen als articles 198 i concordants de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del sector públic.
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del sector públic, i 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 despesa per fer front a la incorporació a la pòlissa vigent número
31931519, de l’ Assegurança del continent i contingut de les pèrdues o danys materials en els
béns mobles i immobles patrimonials de l’Ajuntament i dels seus ens dependents contractada
amb MGS, SEGUROS I REASEGUROS, S.A, de l’annex corresponent a la cobertura de les
instal·lacions municipals de la zona dels Horts urbans, ubicats a l’AP-7 s/n de Badia del Vallès,
per un import de 144,10 euros, IVA exclòs, i fins al 31 de desembre de 2021, amb càrrec a la
partida 0402.9202.22400
Segon. Notificar a MGS, SEGUROS I REASEGUROS, S.A per tal que incorpori aquest annex
corresponent a la cobertura dels Horts urbans a la pòlissa número 31931519.

Acceptar la permuta i la renuncia de les autoritzacions dels horts urbans (Expedient
1660/2021)
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5. Atès que posteriorment a aquest acord esdevé necessaria la incorporació a aquesta pòlissa
número 31931519 de l’annex corresponent a la cobertura de les instal·lacions municipals de la
zona dels horts urbans, ubicats a l’AP-7 s/n de Badia del Vallès.
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4. Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2021 pel qual s’aprova la
despesa per fer front a la contractació, durant el període d’1 de gener de 2021 a 31 de
desembre de 2021, del lot. 2 corresponent a la pòlissa número 31931519 per l’ Assegurança
del continent i contingut de les pèrdues o danys materials en els béns mobles i immobles
patrimonials de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, a favor de l’empresa MGS
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, per import total anual de 23.082,75 €, IVA exclòs, a mb
càrrec a la partida 0402.9202.22400.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Per acord de Ple de data 3 de desembre de 2020, es va aprovar el Pressupost Municipal
per l’exercici de l’any 2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3. En la Junta de Govern Local celebrada el dia 2 de juny del 2021, es va acordar rectificar
l’error material detectat a l’annex III. “Llista d’espera i parcel·les assignades”, de l’acceptació
de les renúncies i adjudicació de les autoritzacions de les parcel·les als sol·licitants
adjudicataris de la llista d’espera dels horts urbans de Badia del Vallès i aprovar els llistats
definitius, tenint en compte les correccions anteriors, de persones adjudicatàries
d’autoritzacions privatives de les parcel·les dels Horts Urbans.
4. En data 18 de juny de 2021, la senyora Noemí Fernández Sánchez, assignatària de la
parcel·la S1-7, presenta instància amb núm. de registre 2021-E-RE-3536 i el senyor David
Mulero Fuentes, assignatari de la parcel·la S1-20, presenta instància amb núm. de registre
2021-E-RE-3537, sol·licitant una permuta de mutu acord.
5. En data 26 de maig de 2021, el senyor Juan Carlos Molina Bujaldón, presenta instància
amb núm. de registre 2021-E-RE-3010 renunciant a la parcel·la S1-10.
6. En data 4 de juny de 2021, la senyora Raquel Montero Expósito presenta instància amb
núm. de registre 2021-E-RE- 3304 renunciant a la parcel·la S1-13.
7. En data 4 de juny de 2021, el senyor José Luis Martínez Luque presenta instància amb
núm. de registre 2021-E-RE-2859 renunciant a la parcel·la S2-1.
8. En data 10 de juny de 2021, la senyora Maria Remedios Becerra Peláez presenta instància
amb núm. de registre 2021-E-RE- 3397 renunciant a la parcel·la S1-18.
9. En data 14 de juny de 2021, la senyora Maria Luisa García Gómez presenta instància amb
núm. de registre 2021-E-RE- 3445 renunciant a la parcel·la S3-6.
10. En data 14 de juny de 2021, la senyora Encarnación García Gómez presenta instància
amb núm. de registre 2021-E-RE- 3455 renunciant a la parcel·la S1-26.

Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de maig de 2021,
relatiu a l’acceptació de les renúncies i concessió de les autoritzacions de les parcel·les als
sol·licitants adjudicataris de la llista d’espera dels horts urbans de Badia del Vallès.
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Relació de Fets
1. En la Junta de Govern Local celebrada el dia 31 de març del 2021, es va acordar adjudicar
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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient
Expedient número 1660/2021, relatiu a l’acceptació de la permuta i de les renúncies de les
autoritzacions de les parcel·les als sol·licitants adjudicataris dels horts urbans de Badia del
Vallès.

11. Vist el punt tercer de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, celebrada el dia 31 de
març del 2021, “Tercer. Concedir un termini de 15 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.” i un cop exhaurit aquest termini sense que el senyor
Bruno Narvalaz Oliver, assignatari de la parcel·la S1-22 i la senyora María Fernández
Fernández, assignatària de la parcel·la S1-14, hagin aportat la documentació requerida.

S’ACORDA
Primer. Acceptar la permuta d’autoritzacions de domini públic entre la senyora Noemí
Fernández Sánchez, assignatària de la parcel·la S1-7 i el senyor David Mulero Fuentes,
assignatari de la parcel·la S1-20, segons annex I.
Segon. Acceptar les sol·licituds de renúncia que s’especifiquen a l’annex II.
Tercer. Revocar la concessió de les autoritzacions d'ocupació de domini públic per als horts
urbans del senyor Bruno Narvalaz Oliver i de la senyora María Fernández Fernández per
haver exhaurit el termini de presentació 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. (annex III).
Quart. Declarar vacants les parcel·les detallades a l’annex IV.
Cinquè. Publicar el present acord al tauler d’anuncis, al web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província.
Sisè. Notificar l’acord i els annexos als interessats i donar compte a l’Àrea de dret a la ciutat i
agenda urbana.

Aprovació aportació AMB PIE maig 2021 (Expedient 217/2021)
Favorable

Tipus de votació:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

3r. 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.
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2n. De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret
1r. Article 5. Selecció i adjudicació de parcel·les i Article 9. Transmissions del Reglament
regulador de les condicions d’ús dels terreny destinats a horts urbans a Badia del Vallès.

Unanimitat/Assentiment

S´ACORDA
Primer. Aprovar l’obligació i reconeixement de la quantitat de 23.443,85 euros corresponents al
mes de maig a fi de fer la corresponent aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’aplicació d’un percentatge sobre la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat.
Segon. Aprovar el manament de pagament per import total de 23.443,85€ i ordenar a la
Tresoreria Municipal la comptabilització del pagament de les aportacions ressenyades en el
primer punt.
Tercer. Notificar a l’àrea metropolitana i a la tresoreria municipal.

Acceptar els ajuts econòmics que han estat concedits segons el dictamen aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 de maig de 2021 per a
diferents actuacions dins de l'àrea Dret a la Ciutat i agenda urbana (Expedient
2529/2021)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2529/2021, relatiu a l’acceptació dels ajuts del catàleg de serveis de la

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

III. Fonaments de dret
1r. RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
2n. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
3r. 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.
4rt. 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.
5è. Les Bases d'execució del pressupost vigent.
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.
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II. Relació de Fets
1. Que en la sessió de 17 de desembre de 2019, el Consell Metropolità de l´Àrea
Metropolitana de Barcelona, en endavant, AMB, va aprovar les aportacions econòmiques dels
municipis que la integren es concretés en la aplicació d’un percentatge sobre la participació
municipal en els tributs de l’estat ( PMTE).
2. Atès que als Pressupostos municipals vigents està prevista aquesta aportació a l'aplicació
0401 9431 46401, per un import de 281.326,25 euros per l´any 2021.
3. En la sessió de 22 desembre de 2015, el Consell Metropolità de l'AMB va aprovar que una
de les aportacions econòmiques dels municipis que la integren es concretés en l' aplicació d'un
percentatge sobre la PMTE.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 217/2021, relatiu a l’aprovació de les aportacions econòmiques dels
municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’aplicació d’un
percentatge sobre la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PMTE).

Diputació de Barcelona per a l’any 2021.
II. Relació de Fets
1r. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 28 de gener de 2021 va
aprovar el nou Catàleg de serveis 2021-2023, que conté els recursos que es convoquen.

4t. Atès l’interès de l’Ajuntament de Badia del Vallès en el sentit de prestar serveis dins de
l’Àrea de dret a la ciutat i agenda urbana.
III. Fonaments de dret
- Catàleg de Serveis de l’any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023.
- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
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 del 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
9 d’octubre del 2020.
S’ACORDA
Primer. Acceptar els ajuts econòmics que han estat concedits segons el dictamen aprovat per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 de maig de 2021, per a les
següents actuacions:

Número: 2021-0027 Data: 07/07/2021

3r. En data 27 de maig de 2020, La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
el dictamen per resoldre provisionalment el procediment de concessió d'ajuts econòmics en
règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2021 i
modificar el règim del Catàleg.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2n. L’Ajuntament de Badia del Vallès va sol·licitar la subvenció d’algunes actuacions incloses
en el catàleg de serveis, segons Decret d’alcaldia 2021/0249 en data 3 de març de 2021.

·

Activitats amb monitoratge de sensibilització ambiental. Photocall “Vull un món de
colors!” per la festa major i “Pedalem pel clima” per la setmana de la mobilitat
sostenible. Recurs material.

Àrea de Salut pública:
·

Animals de companyia (gossos i gats). Atenció als animals abandonats a la via
pública. Recurs econòmic per import de 1.000 €.

·

Protecció de la salut; sanitat ambiental. Control integral de plagues, prevenció de
legionel·losi, control integral d'aus urbanes i piscines. Recurs econòmic per import de
23.639,60 €.

Àrea de Territori i parcs naturals
·

Redacció de projectes de millora del patrimoni natural. Renaturalització de la zona
del Riu Sec després de l'ampliació de la C-58. Recurs tècnic.

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Àrea de Medi ambient:

Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits.
Transformació d’un local comercial en desús en un habitatge adaptat per a gent gran.
Recurs econòmic per import de 24.000€.

·

Espai públic: planificació i projectes d’espais públics saludables i resilients.
Redacció de projecte de la reforma de la Plaça Major. Recurs tècnic.

·

Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació. Estudi sobre la viabilitat de reformar
l’edifici de l’antic Antonio Machado per a un ús d’equipament residencial. Recurs
tècnic.

Quart. Renunciar a les actuacions que Diputació de Barcelona ens ha notificat que estan
desestimades:
Àrea de Medi Ambient
 Activitats de sensibilització i educació ambiental. Accions per a la prevenció de residus
de plàstic d’un sol ús. Recurs econòmic per import de 7.000 €.
 Desenvolupament de projectes d’educació i sensibilització ambiental. Projecte per a
donar a conèixer el PAESC. Recurs tècnic.
 Substitució de llumeneres contaminants. Substitució lluminàries del c/La Manxa.
Recurs econòmic per l’import de 15.000 €.
 Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular. Estudis de
l'estructura de les taxes i propostes de millora. Recurs tècnic
 Suport a la gestió de la infraestructura verda/blava urbana. Projecte d'increment del
verd urbà . Recurs tècnic
Àrea de Territori i parcs naturals
Retirada de nius vespa asiàtica (Vespa velutina). Recurs econòmic per import de
1.500€.

Àrea d’Urbanisme i habitatge
·

Cens d’activitats. La depuració i actualització del cens d'activitats. Recurs tècnic.

·

Plans i programes de verificació d'activitats comunicades. Redacció de plans
d'inspecció i programes de verificació d'activitats comunicades. Recurs tècnic.

·

Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols. Suport a la redacció i homologació dels
plans d'autoprotecció. Recurs tècnic.

Cinquè. Realitzar el tràmit d’acceptació a través del Portal de tramitació de la Diputació de
Barcelona.
Sisè. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de Badia del Vallès
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·
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·
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Àrea d’Urbanisme i habitatge

Ajuntament de Badia del Vallès
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