Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2021/36

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

6 / d’octubre / 2021

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 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:
1. 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/10/2021
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 14/10/2021
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 29
de setembre de 2021.

Autorització i disposició de la despesa del contracte per cobrir les despeses de les
fotocòpies de la impressora de l’aula ERAF (Expedient 3405/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1. En data 20 de març de 2019 s’adjudica, per acord de Junta de Govern Local, la
formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses
GIROCOPI, S.L SISTEMES D’ORGANITZACIÓ.
2. La data d'inici del contracte va ser de 1 de juliol de 2019 i la seva duració és de quatre anys,
amb possibilitat de pròrroga fins a una vigència màxima de la meitat del període inicial, dos
anys, en els termes definits a la clàusula I.10 del Plec de clàusules administratives particulars
del contracte administratiu.
3. En data 19 d’abril de 2021 s’aprova per Junta de Govern Local la contractació a l’empresa
adjudicatària GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE per la impressora
HP E57540dn de l’aula ERAF del Servei Orientació, Inserció Laboral i Formació Ocupacional ,
mitjançant proposta d'acord d'adhesió a l'Acord Marc de Subministrament d'equips d'impressió.
En aquesta proposta d’acord, s’especifica que l’import corresponent a les còpies realitzades
per aquest equip anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent de la respectiva àrea
de la que depèn (Ocupació).
4. En data 05 d’agost de 2021 s’obre un expedient de contractació menor a 5000€ on es
tramita l’informe de necessitats que té com a objecte de contracte: cobrir les despeses del
servei d’impressions i còpies de la impressora ubicada a l’aula ERAF HP E57540dn per el
període que va des del 01/08/2021 fins al 31/12/2021, i es realitza la retenció de crèdit
corresponent a tal fi i, i es tramita la factura corresponent al mes d’agost amb la retenció de
crèdit efectuada.
5. En data 03 de setembre de 2021 es rebutja la validació de la provisió d’autorització d’aquest
contracte, per part de l’àrea corresponent, degut a que no s’ha tramitat l’objecte d’aquest
contracte mitjançant el procediment correcte, donat que ja existeix un contracte amb aquesta
empresa i, per tant, el que s’ha de fer és una proposta d’acord i una autorització de despesa
(AD) per a tal fi.
6. En data 14 de setembre de 2021 es sol·licita anul·lar la retenció de crèdit realitzada per
l’informe de necessitats creat erròniament al departament corresponent i es crea un nou
expedient d’execució de contractes per tal de tramitar aquesta proposta d’acord, amb període
de 1 de setembre de 2021 a 31 de desembre de 2021.
III. Fonaments de dret.
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II. Relació de Fets.
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Expedient número 3405/2021, relatiu a l’aprovació de l’autorització i disposició de la despesa
derivada del contracte administratiu de serveis per cobrir les despeses de les fotocòpies de la
impressora de l’aula ERAF del Servei d’Orientació, Inserció i Formació Ocupacional, durant el
període comprès entre el 01/09/2021 i el 31/12/2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient.

1r. L'informe del responsable del contracte de data 19 d’abril de 2021 justifica i proposa aquest
acord en atenció a:
a) Que es van fer les previsions adequades durant l’elaboració i aprovació del
Pressupost General Municipal i el Pla anual de contractació per dotar de consignació
de crèdit suficient per a l’execució d’aquest contracte durant l’1 de gener de 2021 al 31
de desembre de 2021
b) Pel seu caràcter plurianual, la clàusula 9 del PCAP del contracte preveu que la seva
autorització o realització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos municipals.

Únic. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per a l’execució, durant el període de l’1
de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2021, del contracte administratiu de serveis per
cobrir les despeses de les fotocòpies de la impressora de l’aula ERAF del Servei Orientació i
Inserció Laboral i Formació Ocupacional (CPV 79810000-5), per l’import de 262.79 euros nets,
amb un IVA de 55.19 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1203.2414.22699.

Aprovar la Prórroga del Contracte Administratiu Mixt del servei en règim de lloguer de
l'enllumenat nadalenc amb l'empresa INNION LIGHTING S.L (Exp. 2913/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 2913/2021, relatiu a la pròrroga del contracte administratiu mixt de servei,
en règim de lloguer, de l’enllumenat nadalenc de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets.
1. En data del 14 d’octubre del 2020 es va realitzar l’aprovació, en Junta de Govern Local, del
contracte administratiu mixt de servei, en règim de lloguer, del subministrament i muntatge de
l’enllumenat nadalenc del municipi de Badia del Vallès, a favor de l’empresa GROUP INNION
LIGHTING SOCIEDAD LIMITADA amb CIF B55595771, i es va formalitzar amb l'adjudicatari
en data del 20 d’octubre del 2020.
2. La durada del contracte era d’1 any, a comptar des del moment de la seva signatura, amb
possibilitat de pròrroga en els termes definits a la clàusula cinquena del Plec de Clàusules
Administratives i Prescripcions Tècniques Particulars.
III. Fonaments de dret.
- Directives de la UE i jurisprudència del TJUE
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S’ACORDA
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2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i en l’exercici de les competències que han estat
conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant el decret número 0945/2020, de 25 de setembre, que va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c) És necessari per a complir les finalitats públiques que deriven de l’execució d’aquest
contracte, d’acord amb el Pressupost Municipal i el que es disposa al seu Capítol II
sobre l’execució de l’estat de despeses.

- Articles 29, 311, disposició addicional segona i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant).
- Decret d’alcaldia número 2020-0945 de data de 25 de setembre de 2020, publicat al BOP en
data del 9 d’octubre del 2020.
- El contracte administratiu de serveis definit als antecedents.

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la
formalització davant l’alcaldia de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies
següents a la notificació i facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord,
inclosa la resolució de la revisió de preus.
Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, conforme disposa l’article 346 de la LCSP.
3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi
formalitzat la pròrroga del contracte, en el termini dels tres mesos següents a la formalització
del contracte, d'acord amb l'article 335 de la LCSP.

Adjudicar a l’empresa Asfaltos Barcino S.L, com a millor oferta presentada, el contracte
administratiu d’obres de pacificació del carrer de la Manxa, accés al mercat municipal
de Badia del Vallès i el seu entorn, (Expedient 2684/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2684/2021, relatiu al contracte d'obres de obres de pacificació del carrer de
la Manxa, accés al mercat municipal de Badia del Vallès i el seu entorn, que impliquen
modificacions en el trànsit rodat, re-asfaltat de l'aparcament i accessos, creació d'un pas de
vianants al carrer La Manxa, ampliació del parc infantil, re-pavimentació dels carrers de l'àmbit
del projecte i col·locació de parterres amb arbustives per millorar l'entorn urbà.
II. Relació de Fets
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa total de 30.703,75 euros nets, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida pressupostària 0604 1651 22799, i amb el compromís de dotar el pressupost
municipal de 2022 amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la
contractació.
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Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu mixt de servei, en règim de lloguer, de
l’enllumenat nadalenc de Badia del Vallès, amb efectes a partir del dia 21 d’octubre de 2021, a
favor de l’empresa contractista GROUP INNION LIGHTING SOCIEDAD LIMITADA amb CIF
B55595771, i per un període de 2 anys, en les condicions establertes al contracte vigent,
segons allò expressat al fonament jurídic segon d'aquest acord, per l’import total anual de
30.703,75 euros, IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ACORDA

1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió de Tinent d'alcaldessa, de data 21-07-2021
per a contractar les obres expressades.
2. Per l'informe-memòria del servei gestor d’Urbanisme de l’àrea de Dret a la Ciutat i Agenda
Urbana de, de data 29-07-2021, s’acredita la necessitat, idoneïtat i interès públic de l’obra en
qüestió.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els articles 63, 140,
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2n. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat primer, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret
d’alcaldia número 945, de 25 de setembre de 2021, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 23/09/2021, classificar les ofertes
rebudes en el següent ordre:
Asfaltos Barcino S.L
Iseova S.L

Puntuació
100
78,73

Segon. Adjudicar a l’empresa Asfaltos Barcino S.L, com a millor oferta presentada, el
contracte administratiu d’obres de pacificació del carrer de la Manxa, accés al mercat
municipal de Badia del Vallès i el seu entorn, per l’import total de 192.800 euros, sense IVA.
Tercer. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici de
2021, per l’import de 233.288 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0404.1340.61906.
Quart. Designar com a responsable del contracte, Daniel Serrano Serrat, l'arquitecte
municipal.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i publicarlo al perfil del contractant.
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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 0510-2021.
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4. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de Contractació, en sessió de data 23 de
setembre de 2021, va formular proposta d'adjudicació en favor de l'empresa «Asfaltos Barcino
S.L», per considerar-la millor oferta presentada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. Per acord de Junta de Govern de data 02-09-2021 es va aprovar l'expedient d’aquesta
contractació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat a l’empara de
l’article 159.6 de la LCSP, amb un pressupost de licitació de 227.272,73 € euros, sense IVA.

Sisè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:
1. Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del perfeccionament
del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització, juntament amb el
contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb l’article 346 de la LCSP.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3291/2021, relatiu a l’aprovació de la memòria valorada de reparacions de
l'antiga piscina municipal per a ús esportiu de Badia del Vallès.
I. Relació de Fets
1. Arran la provisió d'inici d'aquest expedient des del servei gestor d'Urbanisme de l'àrea de
Dret a la ciutat i agenda urbana, s'ha redactat i contractat la redacció de la memòria valorada,
estudi bàsic de seguretat i salut i la documentació adjunta per a la rehabilitació de l'antiga
piscina municipal per a ús esportiu de Badia del Vallès.
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i
finalitats públiques.
3. Vist l’informe dels serveis tècnics (arquitecte municipal) de l’àrea de Dret a la ciutat i agenda
urbana.
III. Fonaments de dret
1r. Article 12. Classificació de les obres. Punt a) Obres de primer establiment, reforma o gran
reparació. Article 24. Documents mínims. Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals. Per concloure, informo que
per les característiques abans descrites, es tracta d’una obra classificada com a «Obres de
primer establiment, reforma o gran reparació» i per a la seva definició serà necessària:
a) Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a
tenir en compte, inclòs el compliment de la normativa d'accessibilitat, i la justificació de la
solució adoptada.
b) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l'expressió dels preus unitaris i els
descompostos, els estats d'amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les
obres.
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se'n
reguli l'execució.
d) Els plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius, per tal que resti
perfectament definida.
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.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar la memòria valorada de reparacions de l'antiga piscina municipal per a ús
esportiu de Badia del Vallès, redactada pels serveis tècnics de l’Àrea de Dret a la ciutat i
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovar la memòria valorada de reparacions de l'antiga piscina municipal per a ús
esportiu de Badia del Vallès (Expedient 3291/2021)

agenda urbana.

Aprovar el pagament de 300,00 euros a la llibreria Niu de lletres corresponents als
Premis Minerva 2020/2021(Expedient 651/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
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 09 d’octubre de
2020.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el pagament de 300,00 euros (tres-cents euros) a la llibreria Niu de lletres,
amb càrrec a la partida 1103.3201.48100 del pressupost municipal del 2021.
Segon. Notificar l'acord a la llibreria Niu de lletres.

Aprovació de l´aportació econòmica corresponent al Conveni de col·laboració amb el
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Primer. Aprovar la convocatòria dels premis Minerva del curs 2020-2021.
Segon. Aprovar l’autorització de la despesa per import de 400,00 euros (quatre-cents euros),
amb càrrec a la partida 1103.3201.48100 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al a Base
de Dades Nacional de Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i la pàgina web de
l’ajuntament http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de l’Ordenança i de les Bases Generals
de Subvencions.
En data 21 d’abril de 2021 des de l’Institut Federica Montseny i Institut Federica Montseny,
comuniquen a l’Ajuntament Badia del Vallès el nom, cognoms de les persones guanyadores i
el títol del seu treball de recerca.
En data 12 de maig de 2021, s’acorda per Junta de govern local:
Aprovar la concessió i els imports corresponents de l’entrega dels premis Minerva 2020-2021,
a les persones guanyadores pel seu treball de recerca.
Aprovar la disposició i l’obligació (DO) de la despesa de 400,00 euros (quatre-cents euros) a
favor de Niudelletres, amb càrrec a la partida 1103.3201.48100 del pressupost municipal del
2021.
Notificar l’acord als interessats
La llibreria Niu de lletres presenta per email les factures justificatives de les següents
persones:
Joel Guirao Fanjul, per valor de 100 euros
Laura Pujalt Pozo, per valor de 100 euros
Daniel Jorge García, per valor de 50 euros
Ángel Salgado Arcilla, per valor de 50 euros
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II. Relació de Fets
En data 17 de març de 2021, per Junta de Govern Local s’acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 651/2021, relatiu a la Subvenció per Concurrència Competitiva dels premis
Minerva del curs 2020-2021.

CCVO per al desenvolupament del programa “Referents d’Ocupació Juvenil” de la
convocatòria 2020, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Expedient
4343/2020)

Per tot això,
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4343/2020, relatiu a les subvencions directes o nominatives per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del conveni de col·laboració “Referents d’Ocupació
Juvenil” de la convocatòria 2020, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
II. Relació de Fets
En data 06 de maig de 2021 l’Ajuntament de Badia del Vallès va signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per import de 1.800,00 euros, per
al desenvolupament del programa “Referents d’Ocupació Juvenil” de la convocatòria 2020,
que promou el Servei Públic d’Ocupació de CatalunyaL’esmentat conveni aprovat, preveu al
punt 4, que el pagament de la quantitat objecte de subvenció serà abonat en el següent
terminis:
- L’abonament del 100% de la totalitat es realitzarà en el termini d’un mes des de la signatura
del present conveni, mitjançant transferència bancària, i el Consell Comarcal l’imputarà al
programa pressupostari del Programa Referent d’Ocupació Juvenil.
Que el Pressupost General per al 2021, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària del 3 de desembre de 2020, preveu a l'aplicació 1203.2410.46701 el Conveni
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb un import consignat de 10.000,00 euros.
III. Fonaments de dret
Entre d’altra:
•
Els articles 21,22,25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
•
El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17
de juny de 1955.
•
Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
•
Els articles 55,65,66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
•
La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
.•
La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la
nova Base de dades Nacional de Subvencions
.•
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53,
143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
•
2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a
aquest òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret número 2020-0945, de
25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 09 d’octubre de 2020.

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

S’ACORDA
Primer. Aprovar la obligació, amb càrrec a l´aplicació 1203 2410 46701, per import de
1.800,00 euros, corresponent al pagament del Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, per al desenvolupament del programa “Referents d’Ocupació Juvenil” de la
convocatòria 2020.
Segon. Ordenar a la tresoreria municipal el pagament de l´aportació ressenyada en el punt
anterior.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3538/2021, relatiu a la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda del
conveni marc entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel
desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2020-2021.
II. Relació de Fets
Amb data 10 de setembre de 2020, es registra l'entrada a l'Ajuntament de Badia del Vallès de
la comunicació de la Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del
Departament d’Educació, relativa a l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badia del Vallès, per al curs
2020-2021.

L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'Entorn, per al
curs acadèmic 2020-2021.

Tal com s’indica a la clàusula segona de l’addenda, el Departament d’Educació hi col·labora
aportant la quantitat total de 5.100 euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que
fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2020: 60% de la quantitat total: 3.060 euros
2021: 40% de la quantitat total: 2.040 euros
L’Ajuntament de Badia del Vallès farà una aportació mínima del 30%, 1.530 euros respecte
de la dotació ordinària del Departament d’Educació.
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Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda del conveni marc entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel desenvolupament
del Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021 (Expedient 3538/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Durant el curs 2020-2021 s’han dut a terme les activitats previstes al Pla d’actuació del Pla
Educatiu d’Entorn pel 2020-2021.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació tècnica i econòmica de l’Addenda del conveni marc entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badia del Vallès pel desenvolupament del Pla
Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021, per un import de 6.919,44 euros (sis mil nou-cents
dinou amb quaranta-quatre euros) i presentar la memòria d’actuacions del curs 2020/2021 a
través d’EACAT.
Segon. Notificar l'acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aprovar la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva per a entitats i
associacions de Badia del Vallès, per a activitats culturals, esportives, educatives,
mediambientals i socials de l’exercici 2021 (Expedient 1992/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1992/2021, relatiu a la convocatòria subvencions per concurrència
competitiva per a entitats i associacions per a activitats culturals, esportives, educatives,
mediambientals, socials de l’exercici 2021.
II. Relació de Fets
1. Arran de l’informe tècnic del servei de cultura de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva de
data 27 de setembre, s'ha desenvolupat la convocatòria de sol·licitud de subvencions per
concurrència competitiva per a entitats i associacions per al desenvolupament de les activitats
que aquestes duguin a terme durant l’any 2021.
Vist que, amb data 3 de desembre de 2020, per Acord del Ple de la Corporació va ser
aprovada l'Ordenança per a la Concessió de Subvencions en matèria de Subvencions per a
entitats.
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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 9 d’octubre de 2020.
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III. Fonaments de dret
1r. Entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen els arts. 21 a 23, i 55 a 62 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; arts. 52,
53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; art. 6 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es realitzarà d’acord amb el
que estableixen les instruccions per emplenar els documents de la memòria d’actuacions del
Pla Educatiu d’Entorn 2020-2021, a partir de l’aplicació del Departament d’Ensenyament al
qual tenen accés les tècniques de Llengua i Cohesió Social.

Vist que amb data 29 d’abril de 2020, es van aprovar les bases reguladores generals de
subvencions que regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud, concessió,
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament adreçat a persones
jurídiques per a la realització de projectes, activitats i serveis.
Vist que des de l’Ajuntament es considera necessari dotar a totes les entitats, associacions del
municipi de recursos econòmics per a dur a terme les diferents activitats, projectes i accions
encaminades a enriquir la vida cultural, social, esportiva, etc. del municipi.

1r.- Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
- Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
- Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions
i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
- La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
- La Resolució 855-2020 de data 12 de maig de 2020 amb les bases reguladores de la
concessió de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del
Vallès.
- 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. Aprovar la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva per a entitats i
associacions de Badia del Vallès, per a activitats culturals, esportives, educatives,
mediambientals i socials de l’exercici 2021, que s'adjunten i formen part d'aquesta proposta,
així com els formularis annexos I, II i III que s'adjunten a aquest expedient.
Segon. Obrir convocatòria pública per a la sol·licitud de subvencions per a aquest exercici
pressupostari, destinades a les activitats executades per les entitats i associacions sense ànim
de lucre inscrites al Registre d'Entitats i Associacions ciutadanes.
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III. Fonaments de dret
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Vist els pressupostos municipals vigents en els quals es consigna l'aplicació 0803.2310.48111
amb un import de 20.000 euros per a l'atorgament de subvencions per concurrència
competitiva per a entitats i associacions de Badia del Vallès, per a activitats culturals,
esportives, educatives, mediambientals, socials de l’exercici 2021.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que les subvencions són un instrument més dins del conjunt de les polítiques municipals i
de les diferents vies per impulsar-les.

Tercer. El període de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació al BOP
de l’aprovació d’aquestes bases i finalitzarà el 22 d’octubre de 2021 (inclòs).
Quart. Aprovar l'autorització de despesa per import de 20.000 euros, amb càrrec a la partida
de despeses 0803.2310.48111 del pressupost vigent per l’any 2021.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3148/2019, relatiu a les subvencions directes o nominatives per a
l’ordenació del pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del conveni de col·laboració “Enfeina’t” de la convocatòria
2019 que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
II. Relació de Fets
En data 10 de maig de 2021 l’Ajuntament de Badia del Vallès va signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per import de 1.500,00 euros, per
al desenvolupament del programa “Enfeina’t” de la convocatòria 2019, que promou el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 4, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat en el següent terminis:
- L’abonament del 100% de la totalitat es realitzarà en el termini d’un mes des de la signatura
del present conveni, mitjançant transferència bancària, i el Consell Comarcal l’imputarà al
programa pressupostari del Programa Enfeina’t 2019.
Que el Pressupost General per al 2021, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària del 3 de desembre de 2020, preveu a l'aplicació 1203.2410.46701 el Conveni
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb un import consignat de 10.000,00 euros.
III. Fonaments de dret
Entre d’altra:
•
Els articles 21,22,25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
•
El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de
17 de juny de 1955.
•
Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
•
Els articles 55,65,66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
•
La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
.•
La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la
nova Base de dades Nacional de Subvencions.
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53, 143 i
següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
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Aprovació de l´aportació econòmica corresponent al Conveni de col·laboració amb el
CCVO per al desenvolupament del programa “Enfeina’t” de la convocatòria 2019, que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Expedient 3148/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Donar publicitat al web municipal i d'altres mitjans adients de comunicació. Publicar al
Butlletí Oficial de la Província la convocatòria de subvencions destinades a entitats,
associacions i grups no formals de Badia del Vallès, durant el període de presentació de
sol·licituds.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3065/2019, relatiu a les subvencions directes o nominatives per a
l’ordenació del segon pagament de la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per al desenvolupament del conveni de col·laboració per al desenvolupament de la
Cartera de Serveis Itinerants 2020
II. Relació de Fets
En data 12 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badia del
Vallès va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per import de 9.800,00 euros, en forma de conveni, per al desenvolupament de la
Cartera de Serveis Itinerants 2020.
L’esmentat conveni aprovat, preveu al punt 2, que el pagament de la quantitat objecte de
subvenció serà abonat en els següents terminis:
- 50% equivalent a 4.900,00 euros el mes de juliol de 2020.
- 50% equivalent a 4.900,00 euros el mes de desembre de 2020.
Que el Pressupost General per al 2020, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària del 3 de desembre de 2019, preveu a l'aplicació 1303.2410.46701 el Conveni
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb un import consignat de 12.300,00 euros.
Que en data 29 de juliol de 2020, ens ha estat remés per part del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, l´Addenda del Conveni de la Cartera de Serveis Itinerants 2020.
III. Fonaments de dret
Entre d’altra:
•
Els articles 21,22,25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
•
El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de
17 de juny de 1955.
•
Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

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

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

Favorable

Codi Validació: APD4RZP9C3JPYTHWEQYTP99ZR | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 21

Aprovació de l´aportació econòmica corresponent a l’Addenda del Conveni
col·laboració amb el CCVO per al desenvolupament de la Cartera de Serveis Itinerants
2020 (Expedient 3065/2019)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
•
2n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en l’exercici de les competències que han estat conferides a
aquest òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia, mitjançant el decret número 2020-0945, de
25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 09 d’octubre de 2020.
Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar la obligació, amb càrrec a l´aplicació 1203 2410 46701, per import de
1.500,00 euros, corresponent al pagament del Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, per al desenvolupament del programa “Enfeina’t” de la convocatòria 2019.
Segon. Ordenar a la tresoreria municipal el pagament de l´aportació ressenyada en el punt
anterior.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acceptar i signar la quarta Addenda al Conveni de col·laboració entre l’administració de
la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’educació i l’Ajuntament de
Badia del Vallès (Expedient 3473/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3473/2021, relatiu a la quarta addenda del Pla Educatiu Entorn 2021-2022.
II. Relació de Fets
En data 21 de setembre de 2021, el Departament d’Educació, mitjançant el registre d’entrada
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, fan arribar la “Quarta addenda al conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Badia del Vallès per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2021-2022”.
L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al
curs acadèmic 2021-2022.
El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total d’11.900,00 € amb
l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les
famílies i la cohesió social. Aquest import es desglossa de la manera següent:
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Segon. Ordenar a la tresoreria municipal el pagament de l´aportació ressenyada en els
punts anteriors.
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Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Aprovar la obligació, amb càrrec a l´aplicació 1203 2410 46701, per import de
4.900,00 euros, corresponent al segon pagament del Conveni amb el Consell Comarcal
del Vallès Occidental, per al desenvolupament de la Cartera de Serveis Itinerants 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

General de Subvencions.
•
Els articles 55,65,66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
•
La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova
Base de dades Nacional de Subvencions.
•
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el articles 47 a 53,
143 i següents, i disposicions addicionals 7 i 8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques; 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern; 8.1.f), 14 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya; 6 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeui del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 20142n. De conformitat amb l'article 23.2, lletra a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en l’exercici de les
competències que han estat conferides a aquest òrgan en virtut de la delegació de l’Alcaldia,
mitjançant el decret número 2020-0945, de 25 de setembre de 2020, que va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09 d’octubre de 2020.




Dotació ordinària: 8.500,00 €
Dotació específica addicional: 3.400,00 € (Pla Català d’Esport Escolar)

Aquest import es distribueix en les següents anualitats:



2021: 60% de la quantitat total: 7.140,00 €
2022: 40% de la quantitat total: 4.760,00 €

L’Ajuntament de Badia del Vallès farà una aportació mínima del 30% respecte de la dotació
ordinària del Departament d’Educació.

III. Fonaments de dret
1. Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre.
2. 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. Acceptar i signar la quarta Addenda al Conveni de col·laboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’educació i l’Ajuntament de Badia
del Vallès, per un import d’11.900,00 euros (onze mil nou-cents euros). L’Ajuntament de Badia
del Vallès es compromet a fer una aportació mínima del 30%, respecte de la dotació ordinària
del Departament d’Educació.
Segon. Notificar l'acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Acceptar la subvenció atorgada del Fons de Prestació “Els serveis locals d’ocupació
que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”, atorgat per la Diputació de Barcelona
(Expedient 1029/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 1029/2021, relatiu a l’acceptació del Fons de prestació” Els serveis locals
d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

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

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre de
2022.
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L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta addenda i
a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la clàusula segona
de l’addenda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% de la quantitat total a
l’Ajuntament de Badia del Vallès en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat
restant (40% de la quantitat total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total.

II. Relació de fets
PRIMER. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis2021-2023 de la
Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021).

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.6).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1)
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva
aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent. Aquesta concessió
ha de contenir, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en els
recursos del fons i les condicions de la seva execució (article 24).
QUART. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023,
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de
Barcelona, s’inclou el fons “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc”, per mitjà del qual es dona suport a les estructures bàsiques per al funcionament dels
serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de
dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

TERCER. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons
de prestació, destacant els següents:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els
recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i estructures de
gestió locals. Els fons han de tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions
objecte de finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions.

-Tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc.
-Estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).
-Haver realitzat i registrat un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de
12mesos.
SIXÉ. En data 11de març de 2021,la junta de Govern del a Diputació de Barcelona, aprova per
acord número 78 la concessió del fons de prestació del Catàleg 2021. En aquesta acord es
recull que es concedeix a l’Ajuntament de Badia del Vallès un ajut econòmic, corresponent al
fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”,
per un import total de 20.677,45euros
III. Fonaments de dret
1r. Vist que en data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
aprova l’acord núm. 13/2021, relatiu a l’aprovació del Catàleg 2021 del Pla de concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de
serveis2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador.

Ajuntament de Badia del Vallès
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CINQUÈ. Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud, no obstant, per a la seva concertació
l’ens destinatari ha de:

2ón.Vista la resolució de la concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2021,
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb data 11 de març de 2021.
3r. Vists els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència de les
diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica ,econòmica i tècnica als municipis.

6é. 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.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Acceptar la subvenció atorgada del Fons de Prestació “Els serveis locals d’ocupació
que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”, atorgat per la Diputació de Barcelona, per un
import total de 20.677,45 euros.
Segon. Vincular la subvenció a la partida pressupostària que correspongui del pressupost
d’ingressos del 2021.
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, a través del Portal Municipal de
Tràmits (PMT).

Número: 2021-0037 Data: 14/10/2021

5é. Examinada la documentació que acompanya a l’expedient, i de conformitat amb allò que
estableix la normativa reguladora.
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4t. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en matèria
de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i
de la lluita contra l’atur.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3596/2021, Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, relatiu als ajuts
d’urgència social d’Octubre de 2021.
II. Relació de fets
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

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació d'ajuts d’urgència social d’Octubre de 2021 (Expedient 3596/2021)

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.

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, publicitat al BOP en data 9 d’octubre 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 983,00€ (nou-cents vuitanta-tres 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 385,00€ (tres-cents vuitanta-cinc
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de necessitats
bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a VIU L’ESPORT SL amb NIF G65638538 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: 2021-0037 Data: 14/10/2021

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

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.

Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 250,00€ (dos-cents cinquanta
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte d’habitatge, els
quals ens autoritzen a fer l’endós a ANDREEA DUMITRU amb DNI X6692307C en forma de
transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del
pressupost vigent.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l'expedient
Expedient 3501/2021, relatiu al fraccionament de deutes dels locals comercials del mes
d’octubre de 2021.
II. Relació de Fets
1. Atès els contractes vigents dels lloguers dels locals comercials, patrimoni municipal de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
2. Atès els fraccionaments de deutes pactats amb els diferents deutors en concepte de lloguer
de locals comercials.
3. Atesa la relació de fraccionaments de deutes de lloguers existents a la base de dades actual
“Access-Lloguers locals”.
III. Fonaments de dret
1.Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
2.RDL 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3.Les Bases d’execució del pressupost vigent.
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 número 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
S’ACORDA
Primer. Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes d’octubre de 2021, per
un import total de 397,58€
Segon. Aprovar la remesa d'un rebut per import 397,58€ corresponent al padró del
fraccionament domiciliat del mes d’octubre de 2021.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria la tramesa corresponent a l’entitat bancària de la remesa d'un
rebut domiciliat per un import total de 397,58€, així com la comptabilització dels ingressos

Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovar el padró fiscal dels fraccionaments del deute del mes d’octubre de 2021
(Expedient 3501/2021)
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Cinquè. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.674,00€ (mil sis-cents setantaquatre euros).
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Quart. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats bàsiques, per
import total de 56,00€ (cinquanta-sis euros), que es facilitaran en targeta moneder als
beneficiaris, la relació dels quals es detalla en l’informe tècnic adjunt, a imputar a la partida
0903 2311 48000 Ajudes d’urgència social del pressupost vigent.

generats en relació als fraccionaments corresponents.

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) (Expedient 217/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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.
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.
S´ACORDA
Primer. Aprovar el reconeixement d’obligacions per un import total de 70.331,55 € (23.443.85€
mensuals) en concepte d’aportacions econòmiques dels municipis que integren l’Àrea
Metropolitana de Barcelona corresponents als mesos de juny, juliol i agost, en aplicació d’un
percentatge sobre la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat.
Segon. Aprovar els manaments de pagament per un import total de 70.331,55€ i ordenar a la
Tresoreria Municipal la comptabilització del pagament de les aportacions ressenyades en el
punt primer.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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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).
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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).
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I. Identificació de l’expedient

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

Ajuntament de Badia del Vallès
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