Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2022/12

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

30 / de març / 2022

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: 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

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

Codi Validació: 3DCKS3SAL5FLAEJ4TPK4XKJQA | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 11

Tipus de
convocatòria

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 07/04/2022
HASH: 9e4af3674b83fafee23cd984c4438f4d

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 07/04/2022
HASH: ba591f57f658d422eb8e4474313362e5

ACTA

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 23 de març de 2022.

Aprovar l’ampliació de la parada núm. 156, de 10 a 12m lineals amb efectes 1
d’abril de 2022 (Expedient 950/2022)

Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts escolars per el curs 2022
(Expedient 838/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això s'acorda,
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts escolars, d'acord amb el
que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
l’Annex 1 amb les condicions i requisits per accedir a la convocatòria, el qual s'
adjunta i forma part d'aquest expedient.
Segon.- Obrir termini de sol·licituds d'ajuts escolars des de l’endemà de la publicació
del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 29 d’abril de 2022. Les
sol·licituds s’hauran de presentar a través de tramitació en la seu electrònica de
l’ajuntament de Badia del Vallès, disponible en el link badiadelvalles.sedelectronica.es
Tercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit (A) dels ajuts
escolars per import màxim de 26.360 euros, com a previsió en l' exercici 2022 a
imputar en la partida “0903.2317.48100– Assistència a la infància, família i
adolescència – Premis i beques”.
Quart.- Aprovar el models tipus de sol·licitud i consentiment del tractament de dades
personals, que s' adjunten a l' expedient.
Cinquè.- Publicar el present acord, al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
Sisè.- Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis municipal i les bases
restaran a disposició de les persones interessades als serveis socials de l’Ajuntament,
així com a la pàgina web municipal www.badiadelvalles.cat.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de
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Primer. Aprovar l’ampliació de la parada núm. 156, de 10 a 12m lineals amb efectes 1
d’abril de 2022.
Segon. Modificar el padró general del mercat ambulant de l’exercici 2022 incorporant
la corresponent modificació de la parada núm. 156 i a nom del senyor Antonio Monje
González.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessant, al servei d’Economia i Tresoreria
Municipal, a la Junta de Marxant del Mercat Ambulant, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i a l’encarregat del mercat ambulant.

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament
de Badia del Vallès publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en
altres diaris o butlletins oficials.

Aprovar la convocatòria d'ajuts esportius per al curs 2022 (Expedient 836/2022)

Segon.- Obrir termini de sol·licituds d'ajuts d’integració esportiva, establint el següent
calendari:
El calendari per admissió de les sol·licituds serà a partir de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins el 29 d’abril de 2022.
Les sol·licituds es presentaran de forma:
a) TELEMÀTICA amb caràcter preferent, mitjançant la SEU ELECTRÒNICA
disponible al lloc web d’aquest Ajuntament i es troba al link següent:
badiadelvalles.sedelectronica.es així com tota la documentació requerida.
b) PRESENCIAL amb caràcter residual, en aquells casos que no sigui possible la
presentació telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia
demanada a l’OAC (Oficina d’atenció ciutadana) de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Tercer.- Aprovar el document comptable d' autorització de crèdit dels ajuts
d’integració esportiva per import de 9.240 euros (nou mil dos-cents quaranta euros) a
imputar en la partida “0903.2317.48100 Assistència a la infància, família i
adolescència – Premis i beques”.
Quart.- Aprovar el model tipus de sol·licitud que s' adjunten a l' expedient.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la
Base de Dades Nacional de Subvencions i al Registre d'Ajuts i Subvencions de
Catalunya.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de
subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament
de Badia del Vallès publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en
altres diaris o butlletins oficials.

Aprovar la convocatòria d'ajuts de menjador d'escoles bressol per al curs
2022/2023 (Expedient 835/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Per tot això s'acorda,
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió dels ajuts d’integració esportiva,
d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com l’Annex 1 de condicions i requisits i els models que es detallen
per accedir a la convocatòria, que s' adjunten i formen part d'aquest expedient.

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Per tot això s'acorda,
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts de menjador d’escoles
bressol, d'acord amb el que estableix la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com l’annex 1 de condicions i requisits i els models que es detallen
per accedir a la convocatòria, que s' adjunten i formen part d'aquest expedient.

Quart.- Publicar el present acord, al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la
Base de Dades Nacional de Subvencions i al Registre d'Ajuts i Subvencions de
Catalunya.
Es procedirà a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria de
subvencions en els termes establerts a la Llei general de subvencions. L’Ajuntament
de Badia del Vallès publicarà al web les bases i la convocatòria, objecte de la
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en
altres diaris o butlletins oficials.

Aprovar la justificació del Fons del prestació atorgat per la Diputació de
Barcelona “Reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació” (Expedient
4250/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del Fons de Prestació
“Reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, de la Diputació de Barcelona, per un import
total de 16.525,92 euros.
Segon. Notificar el presenta acord a la Diputació de Barcelona a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres AP (PMT)

Aprovació de la justificació del conveni amb l'Agrupació Musical i l'ordenació
del pagament del 20% restant (Expedient 1691/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar la justificació per import de 1.000,00 euros, del conveni atorgat a
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès, amb CIF G58825944.
Segon. Aprovar i ordenar el pagament del 20% de la quantitat atorgada, dos-cents
euros (200€), a càrrec de la partida 0603.3301.48103 del pressupost vigent, a
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès, amb CIF G58825944, pel foment de la cultura
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Favorable

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit (A) dels ajuts de
menjador escolar per escoles bressol per import màxim de 7.700 € (set mil set-cents
euros), com a previsió pel període de setembre a desembre de l' exercici 2022, a
imputar en la partida “0903.2317.48001– Assistència a la infància, família i
adolescència - Menjador escolar”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Obrir termini de sol·licituds d'ajuts escolars des de l’endemà de la publicació
del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i fins el 29 d’abril de 2022.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de tramitació en la seu electrònica de
l’ajuntament de Badia del Vallès, disponible en el link badiadelvalles.sedelectronica.es

musical al municipi amb les seves actuacions.
Tercer. Notificar l'acord a l’interessat.

Aprovar la justificació del Fons del prestació atorgat per la Diputació de
Barcelona “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica
Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021
(Expedient 82/2022)

Aprovar l'adjudicació de les obres de la nova escola de música de Badia del
Vallès a l'empresa Industrial Olesa, S.L. (Expedient 3376/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió de data 10 de març de 2022 i
declarar inadmeses i excloses del procediment, d’acord amb la motivació expressada
a l’acta de la Mesa de contractació i a la part expositiva d’aquest acord, les
proposicions presentades per les empreses licitadores: Inad-hoc Habitat, S.L;
Forjados y estructuras de hormigón One, S.L; i Gicsa, empresa constructora.
Segon. Classificar les proposicions admeses en l’ordre expressat al final de
l’antecedent cinquè d’aquesta acord i adjudicar a l’empresa Industrial Olesa S.L., amb
CIF núm. B58629486, com a millor oferta presentada, el contracte
administratiud’obres de la nova escola de música de Badia del Vallès, per l’import
total de 258.489,22 euros, sense IVA.
Tercer. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a
l’exercici de 2022, per l’import de 312.771,95 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 0104.1512.62200.
Quart. Designar com a responsable del contracte a Sandra Mota Nogales, l'arquitecta
tècnica municipal.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i a la resta de licitadors del procediment
i publicar-lo al perfil del contractant.
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.

Donar de baixa el local com a habitatge adaptat per a persones grans amb
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Primer. Aprovar i presentar la justificació tècnica i econòmica del Fons de Prestació
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, per un import total de
28.074,03 euros.
Segon. Notificar el presenta acord a la Diputació de Barcelona a través del Portal de
tràmits dels ens locals i altres AP (PMT)

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

mobilitat reduïda, ubicat a l'avinguda Cantàbric 5 de Badia del Vallès, pel canvi
d’ús d’habitatge adaptat a local comercial (Expedient 3359/2021)

Primer. Donar de baixa el local com a habitatge adaptat per a persones grans amb
mobilitat reduïda, ubicat al c/Cantàbric 5 de Badia del Vallès, pel canvi d’ús
d’habitatge adaptat a local comercial.
Segon. Traslladar aquest acord al Servei de promoció econòmica i comerç i a l’àrea
d’Economia i Serveis Centrals d’aquest Ajuntament perquè es procedeixi a donar de
baixa l’esmentat local com habitatge adaptat de l'inventari municipal i es doni d’alta
com a local comercial.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
municipal durant un termini de 30 dies.

Aprovació pagament 80% conveni Institut Badia del Vallès (Expedient 934/2021)
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa i el
pagament del 80% de l’import total de 2.000,00 euros del conveni del 2022, amb
l’institut Badia del Vallès, en compliment de l’establert a la Base 41a. de les Bases
d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat
pel Ple municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la partida
1103.3201.48105 del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord a l’institut Badia del Vallès.

Aprovació pagament 80% conveni de col·laboració amb l'Institut Federica
Montseny (Expedient 933/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa i el
pagament del 80% de l’import total de 2.000,00 euros del conveni del 2022, amb
l’institut Federica Montseny, en compliment de l’establert a la Base 41a. de les Bases
d’execució del vigent pressupost general de l’ Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat
pel Ple municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la partida
1103.3201.48106 del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord a l’institut Federica Montseny.

Aprovació pagament 80% conveni amb el CEIP Les Seguidilles (Expedient
932/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa i el
pagament del 80% de l’import total de 2.000,00 euros del conveni del 2022, amb el
centre d’educació primària Las Seguidillas, en compliment de l’establert a la Base
41a. de les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia
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Favorable

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la
partida 1103.3201.48104 del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord al centre d’educació primària Las Seguidillas

Aprovació pagament 80% conveni amb l'escola La Jota (Expedient 930/2021)

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa i el
pagament del 80% de l’import total de 2.000,00 euros del conveni del 2022, amb el
centre d’educació primària La Jota, en compliment de l’establert a la Base 41a. de les
Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
aprovat pel Ple municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la partida
1103.3201.48102 del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord al centre d’educació primària La Jota

Aprovació pagament 80% conveni amb l'escola La Sardana (Expedient 925/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) de la despesa i el
pagament del 80% de l’import total de 2.000,00 euros del conveni del 2022, amb el
centre d’educació primària La Sardana, en compliment de l’establert a la Base 41a. de
les Bases d’execució del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la
partida 1103.3201.48101 del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord al centre d’educació primària La Sardana.

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer. Aprovar l’obligació de la despesa i el pagament del 80% de l’import total de
1.550,00 euros del conveni amb la Fundació Autònoma Solidària, amb CIF
G61884359, en compliment de l’establert a la Base 41a. de les Bases d’execució del
vigent pressupost general de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovat pel Ple
municipal en data 24 de novembre de 2021, a càrrec de la partida 1103.3201.48110
del pressupost general de 2022.
Segon. Notificar l’acord a la Fundació Autònoma Solidària.

Sol·licitar la correcció de dades al Registre Públic de Contractes l’Acord Marc
de subministrament d’uniformes i altes complements de policia local (Expedient
889/2021)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer.- Sol·licitar la correcció de dades al Registre Públic de Contractes en els
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Aprovació pagament 80% conveni amb la Fundació Autònoma Solidària
(Expedient 571/2022)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 95,00€ (noranta-cinc euros)
adreçat a la beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la quals ens autoritza a fer
l’endós a la CLUB JUDO BADIA amb CIF G95529794 en forma de transferència
bancària, a imputar a la partida 0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social del
pressupost vigent.
Segon.- Aprovar l’ajut d’urgència social per import total 140,00€ (cent-quaranta euros)
adreçat a la beneficiària indicada en l’informe tècnic adjunt, la qual ens autoritza a fer
l’endós a INSTITUT FEDERICA MONTSENY amb CIF G5855450B en forma de
transferència bancària, a imputar a la partida 0903 2317 48003 Ajuts d’urgència social
del pressupost vigent.
Tercer.- Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 235,00€ (dos-cents
trenta-cinc euros).

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Aprovació ajuts d'urgència social d'integració per la infància i adolescència
(Expedient 1120/2022)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

següents termes:
 Contracte administratiu basat en un acord marc de subministrament
d’uniformitat policial ( Lot 1 de l'ACM). Durada: 2 anys prorrogable per dues
anualitats més.
 Contracte administratiu basat en un acord marc de subministrament de
complements i utensilis policia local ( Lot 2 de l'ACM). Durada: 2 anys
prorrogable per dues anualitats més.
Segon.- Cedir les dades de caràcter personals necessàries per la correcta prestació
del servei.
Tercer. Corregir les dades al Registre Públic de Contractes

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això, S’ACORDA:
Primer. Aprovar els ajuts d’urgència social en concepte de suport a necessitats
bàsiques, per import total de 260,00€ (dos-cents seixanta 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 220,00€ (dos-cents vint
euros) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic adjunt en concepte de
necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a CLINIIDA DENTAL
ANFER amb NIF B59182329 en forma de transferència bancària, a imputar a la
partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar els ajuts d’urgència social per import total 1.070,91€ (mil setanta
euros amb noranta-un cèntims) adreçada als beneficiaris indicats en l’informe tècnic
adjunt en concepte de necessitats bàsiques, els quals ens autoritzen a fer l’endós a
ALDA DEL VALLÈS amb NIF B59329714 en forma de transferència bancària, a
imputar a la partida 0903 2311 48000 Ajuts d’urgència social del pressupost vigent.
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Aprovació d'ajuts d’urgència social de Març de 2022 (Expedient 998/2022)

Quart. Ordenar a la Tresoreria el pagament de l’import de 1.550,91€ (mil cinc-cents
cinquanta euros amb noranta-un cèntims).

Aprovar la concessió dels premis Minerva 2021-2022 i el procediment de
pagamentde les factures a la llibreria Niu de Lletres (Expedient 620/2022)

Aprovació de la despesa d’ajuts de menjador escolar de 2022 corresponents al
mes de febrer i també al mes de gener pel que fa a l’escola MARE DE DEU DE
LA SALUT, i de setembre a febrer l’escola CARLES BÜIGAS (Expedient
473/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per tot això s’acorda,
Primer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L'AMPA SEGUIDILLES per import de
3.216,24€ ( Tres mil dos-cents setze euros amb vint-i-quatre cèntims ).
Segon.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA JOTA per import de
4.933,52€ ( Quatre mil nou-cents trenta-i-tres euros amb cinquanta-i-dos cèntims ).
Tercer.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a L’AMPA LA SARDANA per import de
2.490,60 € ( Dos mil quatre-cents noranta euros amb seixanta cèntims ).
Quart.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA MARE DE DEU DE LA
SALUT per un import de 100,34 € ( Cent euros amb trenta-i-quatre cèntims ).
Cinquè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA ESTEL (UNIÓ DE
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Primer. Aprovar la concessió dels premis Minerva 2021-2022 i el procediment de
pagament de les factures a la llibreria Niu de Lletres, amb CIF B66619537, dels
imports corresponents de les persones guanyadores pel seu treball de recerca:
•Brayan Castillo Maldonado, 100 €
•Miriam Gutiérrez Montañez, 100 €
•Izan Jesús Rodríguez, 100 €
•Sara Navarro Sánchez, 100 €
Segon. Aprovar la disposició i l’obligació (DO) de la despesa de 400,00 euros
(quatrecents euros) a favor de Niudelletres, amb càrrec a la partida 1103.3201.48100
del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria el pagament endossat dels premis a favor de
Niudelletres, un cop les factures s'incorporin a l'expedient i es faci el corresponent
avís al departament d'Economia.
Quart. Notificar l’acord als interessats.

Número: 2022-0013 Data: 07/04/2022

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CENTRES PRIVATS, S.L.) per un import de 279,29 € ( Dos-cents setanta-nou euros
amb vint-i-nou cèntims ).
Sisè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA RIBATALLADA per un
import de 107,80 € ( Cent set euros amb vuitanta cèntims ).
Setè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor dels
alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a L’ESCOLA DEL BOSC (AUSOLAN)
per import de 77,73 € ( Setanta-set euros amb setanta-tres cèntims ).
Vuitè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA MAS BOADELLA per un
import de 14,02 € ( catorze euros amb dos cèntims ).
Novè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA MIQUEL MARTI I POL per
un import de 25,91 € ( Vint-i-cinc euros amb noranta-un cèntims ).
Desè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’INSTITUT BITACOLA per un import
de 99,70 € ( Noranta-nou euros amb setanta cèntims ).
Onzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA ELISA BADIA per un
import de 177,43 € ( Cent setanta-set euros amb quaranta-tres cèntims ).
Dotzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA JESUS SALVADOR per
un import de 55,84€ ( Cinquanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims ).
Tretzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA MARE DEL DIVÍ PASTOR
per un import de 59,07 € ( Cinquanta-nou euros amb set cèntims ).
Catorzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA CLARET per un import de
115,53 € ( Cent quinze euros amb cinquanta-tres cèntims ).
Quinzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA LOLA ANGLADA
(VOSTRA CUÏNA) per un import de 50,16 € ( Cinquanta euros amb setze cèntims ).
Setzè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten a la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA SERRA I PRAT per un
import de 25,91 € ( Vint-i-cinc euros amb noranta-un cèntims ).
Dissetè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a L’ESCOLA COLLSEROLA per import
de 73,95 € ( Setanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims ).
Divuitè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l'ajuntament de Badia del Vallès a fer l'endós a LA MAINADA per import de 990,00 € (

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Primer.- Modificar l'acord de junta de Govern de data 17/3/2021 on es va acordar
aprovar el contracte menor de serveis de d’assessorament i redacció del nou Conveni
per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l'empresa
FJM Advocats.
Concretament, allà on diu " b) Termini d’execució i vigència. El termini d’execució
d’aquest contracte serà d’un any a partir de la notificació de l’acord d’adjudicació de la
Junta de Govern Local a l’adjudicatari."
Ha de dir: "b) Termini d’execució i vigència. El termini d’execució d’aquest
contracte serà d’un any a partir del 30/11/2021, data en que es va denunciar el
conveni col·lectiu del personal laboral i l’acord de condiciones delpersonal funcionari
mitjançant decret 1683/2021" d'acord amb les raons exposades en la relació de fets
d'aquest acord.
Segon. Publicar el contracte menor amb l'actualització de dades al Registre Públic de
Contractes.
Tercer. Notificar l'acord a l'interessat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Modificar l'acord de junta de Govern de data 17/3/2021 on es va acordar aprovar
elcontracte menor de serveis de d’assessorament i redacció del nou Conveni
per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb
l'empresa FJM Advocats (Expedient 450/2021)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nou-cents noranta euros).
Dinovè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a LA LLAVOR per import de 935,00€
( Nou-cents trenta-cinc euros).
Vintè.- Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit en fase DO a favor
dels alumnes que consten en la relació adjunta, els tutors dels quals autoritzen a
l’ajuntament de Badia del Vallès a fer l’endós a L’ESCOLA CARLES BÜIGAS per
import de 103,90€ ( Cent tres euros amb noranta cèntims ).
Vint-i-unè.- Ordenar a la Tresoreria el pagament dels ajuts de menjador escolar
corresponents al mes de gener per import total de 13.931,94 € ( Tretze mil nou-cents
trenta-un euros amb noranta-quatre cèntims ).
Vint-i-dosè.- Notificar la present resolució als interessats.

