Secretaria General

NÚM.: 6/2020
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Extraordinària
DATA: 28 d'abril de 2020
HORA: 10:05
DOCUMENT: Acta
Per via telemàtica, a 28 d'abril de 2020, es reuneix la Junta de Govern Local en primera
convocatòria.

ASSISTENTS:
Aïda Llauradó Álvarez
Teresa González Moreno
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Rosa María Trenado Sánchez
Remedios Hijano Cruzado

Alcaldessa accidental
Regidora (2a tinent d’alcalde)
Regidor (4rt tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Secretària accidental

BeCP
PSC
PSC
PSC
BeCP

Regidor (3r tinent d’alcalde)
Regidora

PSC
PSC

ABSENTS:
Jordi Subirana Ortells
Helena Bayo Delgado
Excusen la seva absència:
Leonor Martínez Lacambra

Vice-Interventora

ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit d’acord amb les Resolucions de l’alcalde de 10 de juliol i de 12 de setembre de
2019, com a observadors/es, amb veu però sense vot:
Oriol Lladó i Esteller
Carme Martínez Ruzafa
Rosa Bertran Bartomeu
David Torrents i Mingarro

Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

ERC-A-MES
GBeC
PP
JxCB

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de març de 2020.
ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
2. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut. Expedient: 2020/00012608C :
Proposta d’aprovació conjunta per la Junta de Govern Local subvencions participació
ciutadana.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària del dia 9 de març de 2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 9 de
març de 2020.
ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
2. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació,
Habitatge i Salut Expedient: 2020/00012608C :
Proposta d’aprovació conjunta per Junta Govern Local subvencions de Participació
Ciutadana
I. ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat
pública o interès social per al municipi de Badalona durant l’any 2019, que complementin o
supleixin la competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter
educatiu, per entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a
feminismes, a serveis socials, a convivència i a salut, aprovació que va ser publicada en el
BOPB.
Atès que en la tramitació dels diferents expedients de proposta de concessió de subvencions
s’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics que consideren que les entitats
reuneixen els requisits exigits a les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions municipals i en la normativa concordant, i segons la justificació tècnica, s’expressa
que l’activitat que es proposa subvencionar es considera d’interès públic però no necessària pel
compliment i realització d’una competència pròpia municipal. El projecte o activitat d’interès
públic proposat per a la subvenció, el presta, el gestiona i l’organitza l’entitat sol·licitant, per la
qual cosa es considera que ha de ser incentivada i fomentada per l’administració i proposa
l’atorgament de la subvenció indicada a l’entitat promotora en aplicació dels criteris establerts,
segons es detalla a continuació en relació als següents expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes (Batecs del barri)
Cursos i tallers (casal d'avis)
Activitats de col·laboracio amb la
comunitat educativa (Grup de
defensa d'educacio publica)

2919/00012926C

AV. CAN MERCADER

G60029055

3.215,00 €

Activietats ludiques i festives
- Cinema a la fresca
- Festes a Can Mercader
- Havaneres a Can Mercader
- Nadal a Can Mercader
- Palmons de Pasqua
- Revetlla de Sant Joan
Activitats de solidaritat (Menjar
per Nadal)
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Seminaris, jornades i debats
oberts a la ciutadania (Estalviem
energia)
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes
2019/00014893D

AV. CAN SOLEI

G64401516

975,00 €

Activitats ludiques i festives
(Visita del patge reial)
Cursos i tallers (taller de pintura)
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes (servei als socis)

2019/00012015Y

AV. SISTRELLS

G59505180

3.600,00 €

Activitats ludiques i festives
- Cabalcada de reis
- Festa dels jubilats
Seminaris, jornades i debats
oberts a la iutadania
- Conferencia: El egoismo
- Conferencia: Ricos y pobres
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes

2019/00013512P

AV. SANT JOAN DE
LLEFIA GRAN SOL

G58643800

4.500,00 €

Activitats ludiques i festive (festes
populars)
Activitats esportives (futbol 5 I
trofeus)
Cursos i tallers (Pladeco)
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes

2019/00012955A

AV, BARRI MARESME

G62200407

3.500,00 €

Activitats esportives
Activitats socioculturals
(excursions)
Activitats ludiques i festives (
Festa major del barri Maresme)

Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable
en fase d’autorització de despesa sobre retenció de crèdit en favor d’un tercer, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents i d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ IMPORT
PRESSUPO
STÀRIA

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2919/0001292
40959015
12020000017322 ARC_T
6C
9241 48906

3.215,00 €

6.430,00 €

AV. CAN
MERCADER

G60029055

2019/0001489
40959015
12020000017321 ARC_T
3D
9241 48906

975,00 €

1.950,00 €

AV. CAN SOLEI

G64401516

2019/0001201
40959015
12020000017318 ARC_T
5Y
9241 48906

3.600,00 €

7.950,00 €

AV. SISTRELLS

G59505180

2019/0001351
40959015
2P
12020000017320 ARC_T
9241 48906

4.500,00 €

11.100,00 €

AV. SANT JOAN
DE LLEFIA
GRAN SOL

G58643800

2019/0001295
40959015
12020000017319 ARC_T
5A
9241 48906

3.500,00 €

7.739,67 €

AV, BARRI
MARESME

G62200407
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II. FONAMENTS DE DRET

•
•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions (en endavant RLGS).
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL)
• Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLHL)
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
• Les Bases d’execució del Pressupost General.
• Bases reguladores de l’atorgament de subvencions.
Segons disposa l’art. 25.1 de la LBRL «el Municipi per les gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes
previstos en aquest article.»
En aquest sentit i d’acord amb el que es preveu literalment a les bases específiques que
regiran l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Badalona per concurrència
competitiva durant l’any 2019, es podran subvencionar els projectes o actuacions «que
complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter
educatiu, per entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a
feminismes, a serveis socials, a convivència i a salut, i s’ajustaran, a més als requisits
específics generals, als criteris establerts pels departaments, serveis o àmbits que impulsen els
diferents objectes subvencionables.»
L’article 118 del ROAS, disposa que «la subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons
públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la
consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article 121 d’aquest Reglament.»
Segons el que disposen els articles 240 del TRLMRLC i l’art. 122 del ROAS, tots dos en relació
a l’art. 2 de la LGS, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora
de subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles
i les seves fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2019 concretament a l’annex IV
dels mateixos.
Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcalde a proposta de la Junta de Govern Local.
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia aprovar la proposta de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
educatiu, per entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a
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feminismes, a serveis socials, a convivència i a salut, al municipi de Badalona durant l’any
2019, d’acord amb el detall que a continuació es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes
(Batecs del barri)
Cursos i tallers (casal d'avis)
Activitats de col·laboracio amb la
comunitat educativa (Grup de
defensa d'educacio publica)

2919/00012926C

AV. CAN MERCADER

G60029055

3.215,00 €

Activietats ludiques i festives
- Cinema a la fresca
- Festes a Can Mercader
- Havaneres a Can Mercader
- Nadal a Can Mercader
- Palmons de Pasqua
- Revetlla de Sant Joan
Activitats de solidaritat (Menjar per
Nadal)
Seminaris, jornades i debats oberts
a la ciutadania (Estalviem energia)
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00014893D

AV. CAN SOLEI

G64401516

975,00 €

Activitats ludiques i festives (Visita
del patge reial)
Cursos i tallers (taller de pintura)
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes
(servei als socis)

2019/00012015Y

AV. SISTRELLS

G59505180

3.600,00 €

Activitats ludiques i festives
- Cabalcada de reis
- Festa dels jubilats
Seminaris, jornades i debats oberts
a la iutadania
- Conferencia: El egoismo
- Conferencia: Ricos y pobres
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00013512P

AV. SANT JOAN DE
LLEFIA GRAN SOL

G58643800

4.500,00 €

Activitats ludiques i festive (festes
populars)
Activitats esportives (futbol 5 I
trofeus)
Cursos i tallers (Pladeco)
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00012955A

AV, BARRI MARESME

G62200407

3.500,00 €

Activitats esportives
Activitats socioculturals (excursions)
Activitats ludiques i festives ( Festa
major del barri Maresme)
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SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOST
ÀRIA

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2919/000129 12020000017
ARC_T
26C
322

40959015 9241
3.215,00 €
48906

6.430,00 €

AV. CAN
MERCADER

G60029055

2019/000148 12020000017
ARC_T
93D
321

40959015 9241
975,00 €
48906

1.950,00 €

AV. CAN
SOLEI

G64401516

2019/000120 12020000017
ARC_T
15Y
318

40959015 9241
3.600,00 €
48906

7.950,00 €

AV.
SISTRELLS

G59505180

2019/000135
12020000017
12P
ARC_T
320

40959015 9241
4.500,00 €
48906

11.100,00 €

AV. SANT
JOAN DE
LLEFIÀ GRAN
SOL

G58643800

2019/000129 12020000017
55A
319

40959015 9241
3.500,00 €
48906

7.739,67 €

AV, BARRI
MARESME

G62200407

ARC_T

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
3. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió extraordinària del dia d’avui 28
d’abril de 2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària del dia
d’avui 28 d’abril de 2020.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i quinze minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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