Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/27

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

7 / de juliol / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:13 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

NO

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades: Eva María Menor Cantador:

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/07/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 14/07/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 30 de juny de 2021

Aprovació de documents comptables i reconeixement d’obligacions (Expedient 2628/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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.

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.

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i dels
documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les despeses, inclosos
a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 2628/2021, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

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 123.675,10 euros de la següent
relació: O/2021/170.
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
122.278,13 euros de la següent relació P/2021/186.
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
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Les Bases d’execució del pressupost vigent

a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Aprovar l’acceptació del recurs tècnic relacionat amb l'actuació Eines per a la planificació de
les polítiques d'infància i adolescència en risc, de la Diputació de Barcelona (Expedient
2641/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que en data 01 de març de 2021, mitjançant resolució d'Alcaldia, s'aprova sol·licitar a la
Diputació de Barcelona el recurs tècnic relacionat amb l'actuació d'Eines per a la planificació de les
polítiques d'infància i adolescència en risc.
Vist que en data 25 de maig de 2021, la Diputació de Barcelona emet la comunicació de l'aprovació
del recurs tècnic.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de
2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

II. Relació de Fets
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va
aprovar l’acord núm. 12/21 relatiu a l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2021-2023 (exp. núm.
2020/0015087) i el seu règim jurídic i econòmic. Així com l’acord núm. 13/21 relatiu a l’aprovació de
la convocatòria del catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-20223 per a
la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona
(exp. Núm. 2021/0000864).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2641/2021, relatiu a l’acceptació del recurs tècnic d’Eines per a la planificació de
les polítiques d’infància i adolescència en risc de la Diputació de Barcelona.

Primer. Aprovar l’acceptació del recurs tècnic relacionat amb l'actuació Eines per a la planificació de
les polítiques d'infància i adolescència en risc, de la Diputació de Barcelona.
Segon. Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

Renunciar a la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el
marc de l’ampliació de l’Addenda al Contracte Programa 2020 (Expedient 195/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2614/2020, relatiu a la renúncia de la subvenció de la Fixta 45.6 de l’Addenda al
Contracte Programa per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte
social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020 (Addenda 2).

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

Codi Validació: ANREC3FWJMG5YH67XKYWWYEYT | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 17

Per tot això, s'acorda:

II. Relació de fets
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals titulars de
contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019. Durant aquest període
s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions d’ambdues administracions a les noves
realitats i a la millora dels serveis fruit del treball entre el DTSF i les entitats municipalistes.

Tenint en compte l’informe tècnic adjunt, emès per la Cap de Serveis Socials, Dependència i
Feminisme.
III. Fonaments de dret







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

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

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Renunciar a la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
el marc de l’ampliació de l’Addenda al Contracte Programa 2020, corresponent a la Fitxa 45.6. de
“Mesures d’urgència social per garantir la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques dels Infants
i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarentena i confinament (AUS AQC)” per
import de 15.000 € (quinze mil euros).

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

El període d’execució de l’esmentada addenda comprenia el curs escolar 2020-2021 i l’aportació
s’adreçava a cobrir ajudes d’urgència social destinades a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat, amb infants i adolescents menors de 18 anys al seu càrrec, que no estessin rebent en
el moment de la seva sol.licitud cap altra ajut o prestació o que aquesta fós insuficient, per garantir la
cura, l’atenció i una correcta satisfacció de les necessitats socials durant els períodes de
confinament o d’aïllament, establerts per les autoritats sanitàries i/o escolars, durant el curs 20202021.
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En data 16 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar l’Addenda al Contracte
Programa subscrit amb el DTSF, així com l’acceptació de la subvenció assignada corresponent a la
Fitxa 45.6. de “Mesures d’urgència social per garantir la cobertura de la cura i les necessitats
bàsiques dels Infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarentena i
confinament (AUS AQC)” per import de 15.000 € (quinze mil euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per a l’exercici 2020, es va signar una pròrroga a l’Addenda 2019, la qual es va complementar amb
d’altres addendes per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social
de la pandèmia de la COVID-19 .

Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a travès del
mateix portal EACAT.

Aprovar la convocatòria dels tallers competencials de joves durant l’estiu 2021 (Expedient
2608/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que des del servei d’Adolescència i Joventut es proposa portar a terme tallers competencials
d’estiu enmarcats dins l’equipament municipal juvenil i que tenen per objectiu:







Aprendre a identificar les emocions i els sentiments.
Fomentar la participació adolescent per tal de garantir un estiu dinàmic, actiu i educatiu.
Oferir espais de lleure i oci alternatius.
Potenciar l’igualtat entre els i les adolescents així com garantir l’accès de tota la població
adolescent del municipi a les activitats.
Coneixer l’entorn i respectar-lo, habitar-lo de manera que la bona convivència sigui possible.
Fomentar l’esport entre els i les adolescents.

Vist que la finalitat és garantir l’accés de l'alumnat als tallers competencials d’estiu en igualtat de
condicions i garantir la transparència del procés, des del Servei d’Adolescència i Joventut s’estableix
la convocatòria per l’assignació de places.
Vist que l’oferta consta un total de 80 places distribuïdes en monogràfics quinzenals que es
realitzaran del 12 al 23 de juliol (40 places) i del 26 de juliol al 4 d’agost (40 places). Els grups seran
estables i estaran compostos de 10 persones, de dilluns a divendres en horari de 10:00 h a 14:00 h.
La distribució dels grups es concreta de la següent manera:
Del 12 de juliol al 23 de juliol: distribuïdes en monogràfics quinzenals que es realitzaran del 12 al 23
de juliol (40 places) i del 26 de juliol al 4 d’agost (40 places). Els grups seran estables i estaran
compostos de 10 persones, de dilluns a divendres en horari de 10:00 h a 14:00 h.



Grup A: Taller de dansa i teatre
Grup B: Taller de parkour i esport

Del 26 de juliol al 4 d’agost:



Grup C: Taller de producció audiovisual, creació musical i rap
Grup D: Taller de muralisme, dibuix i grafiti

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vist que aquest reglament té com a finalitat regular l'accés a les activitats abans esmentades i altres
de diferent naturalesa per a tota la població de Badia del Vallès en totes les seves franges d'edat,
incloent l’adolescència.
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II. Relació de Fets
Vist que en data 27 de maig de 2021 s’aprova pel Ple municipal el Reglament d'accés a les activitats
de lleure, educatives, formatives, culturals, esportives i socials promogudes per l’Ajuntament de
Badia del Vallès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2608/2021, relatiu a la convocatòria dels tallers competencials de joves durant
l’estiu 2021.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de
2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar la convocatòria dels tallers competencials de joves durant l’estiu 2021.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2271/2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’accès als tallers de ciència.
II. Relació de Fets
Vist que en data 27 de maig de 2021 s’aprova pel Ple municipal el Reglament d'accés a les activitats
de lleure, educatives, formatives, culturals, esportives i socials promogudes per l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
Vist que aquest reglament té com a finalitat regular l'accés a les activitats abans esmentades i altres
de diferent naturalesa per a tota la població de Badia del Vallès en totes les seves franges d'edat
Vist que des del Servei d’Educació es proposa portar a terme tallers de ciència, en la linía de la
mesura 7 del PMOE, per infants que hagin cursat durant el curs 2020-2021 1r, 2n i 3r de primària,
amb els objectius de:





Oferir activitats educatives més enllà de l'escola
Promoure el gust per aprendre
Estimular l'interés per la ciència
Promocionar l'equitat educativa per generar noves oportunitat educatives

Vist que la finalitat és la de garantir l’accés de l'alumnat als tallers de ciències en igualtat de
condicions i la de garantir la transparència del procés, des del Servei d’Educació s’estableix la
convocatòria per l’assignació de places, així com les condicions específiques de participació
(annexades a l’expedient).
Vist que l’oferta consta d'un total de 20 places i es portaran a terme del 19 al 29 de juliol de 2021, de
dilluns a dijous de 17,30h a 19h, al Casal dels infants, C/La Manxa s/n, Badia del Vallès.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de
2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de ciència.

Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de robòtica (Expedient 2056/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de ciència (Expedient 2271/2021)

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2056/2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’accès als tallers de robòtica.
II. Relació de Fets
Vist que en data 27 de maig de 2021 s’aprova pel Ple municipal el Reglament d'accés a les activitats
de lleure, educatives, formatives, culturals, esportives i socials promogudes per l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
Vist que aquest reglament té com a finalitat regular l'accés a les activitats abans esmentades i altres
de diferent naturalesa per a tota la població de Badia del Vallès en totes les seves franges d'edat.

Vist que la finalitat és la de garantir l’accés de l'alumnat als tallers de robòtica en igualtat de
condicions i la de garantir la transparència del procés, des del Servei d’Educació s’estableix la
convocatòria per l’assignació de places, així com les condicions específiques de participació
(annexades a l’expedient).
Vist que l’oferta consta d’un total de 20 places i l’activitat es portarà a terme del 19 al 29 de juliol de
2021, dilluns a dijous de 17,30h a 19h, a l’Edifici El Molí , 1ª planta. ( Av/ costa blava s/n).
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de
2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar la convocatòria d’accès als tallers de robòtica.

Aprovar la convocatòria d’accés a les places dels Espais Familiars del Servei d’Orientació i
Acompanyament Familiar de Badia del Vallès, pel curs 2021-2022 (Expedient 1858/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1858/2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria dels Espais Familiars (SOAF),
del curs 2021-2022.
II. Relació de Fets
Vist que en data 27 de maig de 2021 s’aprova pel Ple municipal el Reglament d'accés a les activitats
de lleure, educatives, formatives, culturals, esportives i socials promogudes per l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
Vist que aquest reglament té com a finalitat regular l'accés a les activitats abans esmentades i altres
de diferent naturalesa per a tota la població de Badia del Vallès en totes les seves franges d'edat.
Vist que des del Servei d’Orientació d’Orientació i Acompanyament Familiar (SOAF) de l’Ajuntament
de Badia del Vallès es proposa portar a termes diferents projectes i espais familiars durant el curs

Ajuntament de Badia del Vallès
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Oferir activitats educatives més enllà de l'escola
Promoure el gust per aprendre
Estimular l'interés per la robòtica
Promocionar l'equitat educativa per generar noves oportunitat educatives
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Vist que des del Servei d’Educació es proposa portar a terme tallers de robòtica, en la linía de la
mesura 7 del PMOE, per infants que hagin cursat durant el curs 2020-2021 4t, 5è i 6è

2021-2022.
Els objectius principals d’aquestes accions són:




Promoure la parentalitat sana, competent i ben tractant.
Potenciar una cultura d’infància i adolescència dins del territori.
Promoure recursos per a la promoció i recolzament familiar en el territori.









Existeixen altres projectes d’Acompanyament Familiar, tant en centres educatius com en
altres espais municipals, però la seva inscripció no està regida per aquesta convocatòria.

Vist que la finalitat és garantir l’accés de totes les Famílies de Badia del Vallès i d’altres municipis
al SOAF, en igualtat de condicions i garantir la transparència del procés.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de setembre de
2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Únic. Aprovar la convocatòria d’accés a les places dels Espais Familiars del Servei d’Orientació i
Acompanyament Familiar de Badia del Vallès, pel curs 2021-2022.

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 (Expedient 3820/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Identificació de l’expedient
Expedient número 3820/2020, en relació amb el procediment sancionador per infracció de
l’ordenança municipal de convivència i civisme.

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021




Ioga i mindfulness per a famílies embarassades. (Dilluns de 18 h a 20 h, dimecres de 10 h a
11 h)
Espai nadó, per a famílies amb infants de 0 a 6 mesos. (Dimarts, de 10.30 h a 12 h).
Taller d’estimulació sensoriomotor, per a famílies amb fills i filles de 6 a 12 mesos. (Dijous,
de 10.30 h a 12 h).
Espai de criança, per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. (Dilluns i dimecres, de 10.30 h a
12 h).
Pati de la Mainada, per a famílies amb infants de 0 a 6 anys. (Dimarts, dimecres i dijous, de
16.45 h a 18.15 h).
Servei Assessorament Familiar (SAF), famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys. (Cita prèvia).
Consultora IBCLC-Doula, per a famílies amb infants de 0 a 2 anys. (Cita prèvia).
Casal d’estiu familiar, per a famílies amb infants de 0 a 6 anys (P5). Es presta en el mes de
juliol. (3 grups)
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Els projectes del Espais Familiars són:

Relació de Fets
1. Per resolució 2021-0246, de data 03/03/2021 s’incoa el procediment sancionador al Sr.Jordi
Marquez García per l’article 36.6, de la vigent Ordenança Municipal de convivència i civisme de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb una sanció de 180 euros, amb una bonificació del 50% (per
tant 90 euros) per pagament anticipat, de la que es podia beneficiar abans del dictamen resolutiu.
2. Per resolució 2021-0417 de data 12/04/2021 s’imposa la sanció de 180 per la infracció recollida a
l’article 36.6 de l’ordenança municipal de convivència i civisme.

Fonaments de dret
1. Els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i, l’article 64
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
2. Art.35 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques
3. Ordenança municipal de convivència i civisme de Badia del Vallès
4. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
En l'exercici de 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, que va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
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 36.6, de la vigent Ordenança
Municipal de convivència i civisme, i de conformitat també a les motivacions exposades a l’informe
tècnic de 23/06/2021.
Segon. Determinar el deute en la quantitat de 90 euros, 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.
Tercer. Fraccionar el deute total de la sanció, això és 90 euros, en quotes mensuals, establint
imports de 30 euros.
Quart. Ordenar a la Tresoreria municipal que emeti els documents d’autorització del pagament.
Cinquè. Notificar el present acord al departament d’economia i tresoreria i a l’interessat, amb
l’apercebiment de que, de no satisfer les quotes en els terminis indicats, el procediment continuarà

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

5 El 23/06/2021, s’incorpora a l’expedient informe de la Tècnica d’administració general de Serveis
generals, pel que fa a la motivació de l’acceptació del pagament fraccionat sense interessos de
demora.
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4. Per resolució 2021-0829 de data 22/06/2021 es deixar sense efectes la resolució número 20210417 de data 12/04/2021 de la Tinent d’alcaldessa de Serveis Centrals per la qual s’imposa la
sanció per la infracció recollida a l'article 36.6, de l'ordenança municipal de convivència i civisme,
considerada de caràcter lleu, per import de 180 euros, donat la petició de fraccionament del deute
amb bonificació sol·licitada en data 10/06/2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. El 10/06/2021 l’interessat presenta segons registre 20231-E-RC-3050 sol·licitud demanant el
fraccionament del deute bonificat i proposant el pagament en quotes de 30 euros adjuntant certificat
de titularitat del compte.

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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

amb la resolució d’imposició de sanció.

Aprovar el contracte menor de Subministraments de gasoil per la caldera del poliesportiu,
amb l'empresa CEPSA (Expedient 1953/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1953/2021, relatiu al contracte menor de Subministraments de gasoil per la
caldera del poliesportiu.
II. Relació de Fets

c) La selecció del contractista proposat s’ha fet prèvia consulta a tres emprses amb
solvència econòmica, tècnica i professional adequada.
III. Fonaments de dret
D’acord amb el que es disposa a l’article 16, 28, 29, 63.4, 118, 131.3, disposició addicional segona i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; l'article 49 de les
Bases d'Execució del Pressupost municipal; i en l’exercici de les competències conferides en virtut
de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 945, de
2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de
2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el contracte menor de Subministraments de gasoil per la caldera del poliesportiu,
amb l'empresa CEPSA amb CIF A28003119.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions: Objecte. Gasoil
per la caldera del poliesportiu, codi CPV 09134100-8.
b) Termini d’execució i vigència. La durada del contracte serà de 8 mesos.
c) Preu del contracte.13.275,00 euros nets, i 2.787,75 euros d’IVA.
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,
de forma mensual, 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 a la
seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=2797

Ajuntament de Badia del Vallès
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b) La necessitat, idoneïtat i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció al bon
funcionament de la caldera per poder escalfar l'aigua dels vestuaris del poliesportiu.
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a) L’objecte del contracte compren la totalitat de prestacions necessàries, sense que hagi
estat fraccionat o disminuïda la seva quantia, o alterat l’objecte del contracte per a evitar-ne
l’aplicació de les regles generals de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Per informe del servei gestor d’esports, de data 27 de maig de 2021, s’acredita que:

e) Condicions especials d’execució.
El subministrament del producte es coordinara amb el responsable de manteniment de les
instal·lacions esportives municipals. Horari, dia i litres necessari.
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.

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

Aprovació d'ajuts d’urgència social de Juliol de 2021 (Expedient 2637/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 2637/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts d’urgència
social de Juliol de 2021.

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per
Subministraments de gasoil per la caldera del poliesportiu amb import 16.062,75 euros IVA inclòs
amb càrrec a l'aplicació 0703 3422 22103 del pressupost general vigent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g) Responsable del contracte. Nicolás Javier Maccio Tosi. Tècnic d’esports.

Entre les diferents funcions dels serveis socials bàsics hi ha la de gestionar prestacions d’urgència
social per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i col·lectius en situació
de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també l’objectiu, a
mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i garantir la
seva inclusió social.
En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en vigor del
qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions econòmiques o el
seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de necessitat social.
La Junta de Govern Local de 27 de gener de 2021 va acordar l’aprovació de la reserva de crèdit per
import de 104.500 € (cent quatre mil cinc-cents euros) corresponents a la partida 0903 2311 48000,
així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència social per l’exercici

Ajuntament de Badia del Vallès
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II. Relació de fets

2021.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis Socials,
Dependència i Feminisme.

III. Fonaments de dret

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 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 376,00€ (tres-cents setanta-sis 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. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 376,00€ (tres-cents setanta-sis euros).
Tercer. Denegar les següents sol·licituds de prestacions econòmiques, relacionades en l’informe
tècnic adjunt, atès que no compleixen les condicions i requisits aprovats en la convocatòria de
prestacions d’urgència social per l’exercici 2021:

Registre sol·licitud
2021-E-RC-3193
2021-E-RC-3139
2021-E-RC-3283

Concepte
Alimentació
Transport
Alimentació

Import
Motiu
sol·licitat
80,00 € Supera llindar econòmic d'ingressos
0,00 € Ja existeix una sol·licitud en curs
100,00 € Supera llindar econòmic d'ingressos

Aprovació d'ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa energètica 2021 (Expedient
2445/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient 2445/2021, relatiu als ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa energètica 2021
II. Relació de fets
L’ajuntament compta amb un conjunt d’ajudes destinades a pal·liar les necessitats socials i
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, les quals tenen també l’objectiu, a mig

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

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.

i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i garantir la seva
inclusió social.

III. Fonaments de dret






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

De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2010-0188 de 10 de febrer de 2020
publicat al BOP de data 9 de març de 2020.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de subministraments
segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0204.1521.48003 del pressupost vigent, els
beneficiaris dels quals ens autoritzen a fer l’endós a cadascuna de les companyies
subministradores.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENDESA
ENERGIA SAU. per import de 978’89€ (nou-cents setanta-vuit euros amb vuitanta-nou cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA. per
import de 791’60€ (set-cents noranta-un euros amb seixanta cèntims).
Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa ENDESA
ENERGIA XXI per import de 2.554’51€ (dos mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-un
cèntims)
Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa NATURGY
IBERIA per import de 986’25€ ( nou-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims)
Sisè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per import de
5.311’25€ (cinc-mil tres-cents onze euros amb vint-i-cinc cèntims)

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la treballadora social de
l’Oficina Local d’Habitatge
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La Junta de Govern Local de 3 de març e 2021 va aprovar les bases reguladores de la convocatòria
per a la concessió de les prestacions socials per pobresa energètica de l’exercici 2021, així com i el
document comptable d' autorització de crèdit de les prestacions socials de caràcter econòmic, per
import de 15.730 € (quinze mil set-cents renta euros) a imputar en la partida 0204.1521.48003
Oficina Local d’Habitatge - Pobresa energètica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Aprovació devolució de la garantia definitiva a Industrial Olesa, S.L. pel contracte de l’obra
d’adequació locals adjacents Centre Cívic (Expedient 2309/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2309/2021, relatiu a la devolució de la garantia definitiva a Industrial Olesa, S.L.
pel contracte de l’obra d’adequació locals adjacents Centre Cívic

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i ha
estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 17/06/2020.
5. Passat el termini definit i havent-se complert totes les condicions del contracte cal procedir a la
devolució de la garantia definitiva.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que es disposa als articles 13, 20, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 159.6 i 231
següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2n.D'acord amb la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació del servei d’esporga de l’arbrat viari de Badia del Vallès i de conformitat amb les
facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 2020-0945 de data de 25 de
setembre i que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar devolució de la garantia definitiva a l’empresa adjudicatària Industrial Olesa, S.L.
per l’import de 5.001,68 € pel contracte administratiu de serveis de l’obra adequació locals
adjacents Centre Cívic.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària Industrial Olesa, S.L. i donar trasllat als
serveis econòmics municipals.

Segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre de les parcel·les dels horts urbans
(Expedient 1961/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021

3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 27/11/2019,
va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa Industrial Olesa, S.L, per considerar-la
millor l'oferta presentada.
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2. Per acord de Decret de tinenta d’alcaldessa de data 20/10/2019 es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat, a l'empara de l'article
159.6 de la LCSP, i diversos criteris d’adjudicació d'aquests serveis, amb un pressupost de
100.032,18 €, sense IVA.
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II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de Dret a la ciutat i agenda urbana/ Urbanisme de data 02/10/2019,
s’acredità la necessitat de contractar les obres d’adequació de locals adjacents al Centre Cívic de
Badia del Vallès.

Expedient número 1961/2021, relatiu a la segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre de
les parcel·les dels horts urbans.
II. Relació de Fets
1. En el Ple municipal, celebrat el dia 29 de gener de 2020, es va acordar l’aprovació inicial del
reglament regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a horts urbans a Badia del Vallès.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el reglament regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a horts urbans
a Badia del Vallès, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en data 12 de febrer de 2020 en el
Butlletí Oficial de la Província i en data 7 de febrer de 2020 al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
2n. De conformitat amb les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant el decret número 0945/2020, de data 25 de setembre de 2020, que
va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar l’obertura de la segona convocatòria de sol·licitud d’accés al registre de parcel·les
d’horts urbans durant el termini de 30 dies hàbils, els quals començaran a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, juntament amb l’annex 1
«Parcel·les vacants» i l’annex 2. «Bases de la convocatòria».
Segon. Aprovar el model de sol·licitud, segons annex 3, que servirà per formalitzar la inscripció en el
present registre.

Ajuntament de Badia del Vallès
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4. 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.
5. En la Junta de Govern Local, celebrada el dia 2 de juny de 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.
6. En la Junta de Govern Local celebrada el 30 de juny de 2021 es va acordar acceptar la permuta
d’autoritzacions de domini públic segons annex I, acceptar les sol·licituds de renúncia especificats a
l’annex II, revocar la concessió de les autoritzacions d’ocupació de domini públic per als horts urbans
segons annex II i declarar vacants les parcel·les detallades a l’annex IV.
7. Vist l’informe favorable dels serveis tècnics de l’àrea de Dret a la ciutat i agenda urbana.
8. Vist que hi ha un total d’11 parcel·les vacants segons annex 1. (S1-10, S1-13, S2-1, S1-18, S3-6,
S1-26, S1-22, S1-14, S4-15, S4-8, S1-19).
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3. En la Junta de Govern Local, celebrada el dia 31 de març del 2021, es va acordar l’adjudicació les
autoritzacions d’ocupació de Domini Públic per als Horts Urbans de Badia del Vallès, a les persones
que es relacionaven en el llistat Annex de la Proposta d’acord, conforme les característiques del
Reglament Regulador de les condicions d’ús dels terrenys destinats a horts urbans a Badia del
Vallès, alhora que es va aprovar l’annex de la llista d’espera.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. En la Junta de Govern Local, celebrada el dia 2 de desembre de 2020, es va acordar obrir el
període d’inscripcions al registre de sol·licitants de parcel·les dels horts urbans municipals de Badia
del Vallès.

Tercer. Publicar el present acord i l’annex 1. «Parcel·les vacants», l’annex 2. «Bases de la segona
convocatòria» i l’annex 3.«Model de sol·licitud» al tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament
i al Butlletí Oficial de la Província d’urgència durant el període d’exposició.

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

Número: 2021-0028 Data: 14/07/2021
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