Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

29
Junta de Govern Local
Extraordinària
29 de desembre de 2017
09:30
Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l’edifici El Viver) en 1a convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger I Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretari general
Interventor

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Regidor

Àlex Mañas Ballesté

Tresorer

Fernando González-Santacana Martín

ORDRE DEL DIA
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats que realitzin activitat o programes de caràcter juvenil durant l’any 2017.
2. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva
per a entitats que realitzen activitats o programes en matèria de feminimes-igualtat durant l’any
2017.
3. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva del
departament de convivència per a l'any 2017.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa l’aprovació conjunta de sol·licituds de subvencions de caràcter social
per a l’any 2017.
5. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva per activitats o programes de caràcter educatiu durant l’any 2017.
6. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva per activitats o programes en matèria educativa durant l’any 2017.
7. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats que realitzin activitats esportives durant l’any 2017.
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8. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats que realitzin activitats o programes per al foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic durant l’any 2017-2018.
9. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de concurrència
competitiva a diverses entitats o programes que fomentin la socialització de llibres de text
durant l’any 2017-2018.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
10. Aprovar l’expedient de reconeixements de crèdit i les factures corresponents de l’exercici
2017.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
11. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit de diferents factures de Trifusió Projectes
Culturals, SL, referent a l’execució del programa cultural territorial de proximitat.
12. Aprovar l’expedient de diversos reconeixements de crèdit del Serveis d'Esports i Educació
de l’any 2017.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
13. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de Klousner, S.L i la despesa
corresponent.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats que realitzin activitat o programes de caràcter juvenil
durant l’any 2017.
Identificació de l’expedient
Expedient: Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any 2017.
Òrgan que proposa: Junta de Govern Local
Òrgan que resol: Alcaldessa
Procediment per a l’adjudicació: L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és competència de l’alcaldia.
Expedient: 55/ACDIV-20/17
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa.
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter
juvenil durant l’any 2017 en data 12/06/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 23/06/2017 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de
Badalona durant l’any 2017.
2.Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC, d’acord amb l’article 124 del ROAS en
relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades
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definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació,
per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3.En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits a
les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp.
10153014SOLSUB2017/000001
10153014SOLSUB2017/000002
10153014SOLSUB2017/000003
10153014SOLSUB2017/000004
10153014SOLSUB2017/000005
10153014SOLSUB2017/000006
10153014SOLSUB2017/000007
10153014SOLSUB2017/000008
10153014SOLSUB2017/000009
10153014SOLSUB2017/000010
10153014SOLSUB2017/000011

Interessat
FUNDACIO PRIVADA ESPAI NATURA I JOVENTUT

NIF
G64287683

ESPLAIS CATALANS

G08773517

CIRCOL CATÒLIC DE BADALONA

G08713349

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G59685784

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS LLIURE DIPLODOCUS

G59500645

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
LOS CARMELITAS
FUNDACIO PRIVADA LA SALUT ALTA

R0802090A

FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC

G63781157

FUNDACIO PERE TARRES

R5800395E

ASSOCIACIO JUVENIL DEMASIATS

G64989130

ASSOCIACIO MUNDUS. UN MUNDO A TUS PIES

G66021478

G63512412

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.
10153014SOLSUB2017/000001
10153014SOLSUB2017/000002
10153014SOLSUB2017/000003
10153014SOLSUB2017/000004
10153014SOLSUB2017/000005
10153014SOLSUB2017/000006
10153014SOLSUB2017/000007
10153014SOLSUB2017/000008
10153014SOLSUB2017/000009
10153014SOLSUB2017/000010
10153014SOLSUB2017/000011

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12017000041706/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041707/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12016000041708/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041711/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041712/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041713/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041714/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041716/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041717/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000042871/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041718/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
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2.590,00
1.295,00
1.680,00
6.965,00
3.815,00
1.645,00
2.765,00
2.660,00
1.540,00
2.660,00
1.365,00
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Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament de les subvencions, segons
el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé
es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3.L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
a la competència local o siguin d’interès local.
4.La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art. 66 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és
una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa
de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa
sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes
competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals, quan
no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article permetia
als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies d’altres
administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de
la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar,
entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma
amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència
exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres
administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre
la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor V.C. per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de diferències
competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va
formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia
(SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no
permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28
de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les
comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant,
l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les
competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada
en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent
titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les
Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències.
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5. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que “una
llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu l’EAC,
que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades,
a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
6. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats juvenils durant 2017 cal tenir presents les referències legals següents:
- Aquest servei es presta com a competència obligatòria, des d’un punt de vista del
desenvolupament d’activitats en el lleure i basat en impulsar actuacions dirigides a la millora de
la qualitat de vida i a la promoció de la igualtat d’oportunitats dels joves del municipi en àmbits
com l’habitatge, la formació, l’ocupació, etc.
- Art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i
de les comunitats autònomes, “l’ocupació del temps lliure”.
- L’art. 40.4 EAC estableix que els poders públics hauran de promoure polítiques públiques que
afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant el seu accés al món laboral i a l’habitatge perquè
puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la
vida social i cultural.
- Els articles 7.2 i 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut atribueixen
competències als governs locals al disposar que “els governs locals de Catalunya, juntament
amb l’Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d’acord amb
l’esmentada llei i la resta de legislació aplicable” i, de manera concreta, l’article 13 quan regula
les actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut:
“1. Els municipis poden dur a terme les següents actuacions complementàries en matèria de
joventut :
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural del
seu municipi.
f ) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el
municipi.”
7. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LRBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el municipi
podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als
arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i
l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter juvenil
amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència municipal i
és d’interès local.
8. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
9. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà de
determinar.
10. 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
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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.
11. 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 2017 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
12. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter
juvenil durant l’any 2017 en data 12/06/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 23/06/2017 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter juvenil al municipi de
Badalona durant l’any 2017.
13. En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria.
14. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el seu
cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la despesa en el
moment de la seva concessió.
15 D’acord amb l’art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, tots els expedients objecte d’aquesta proposta han estat
fiscalitzats per la Intervenció Municipal qui n’ha informat favorablement les autoritzacions de
despesa derivades de la concessió d’aquestes subvencions.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter juvenil al municipi de Badalona durant l’any 2017, que a continuació es relacionen:
Exp.

Interessat

NIF

10153014SOLSUB2017/000001
10153014SOLSUB2017/000002
10153014SOLSUB2017/000003
10153014SOLSUB2017/000004
10153014SOLSUB2017/000005
10153014SOLSUB2017/000006
10153014SOLSUB2017/000007
10153014SOLSUB2017/000008
10153014SOLSUB2017/000009
10153014SOLSUB2017/000010

FUNDACIO PRIVADA ESPAI NATURA I JOVENTUT

G64287683

ESPLAIS CATALANS

G08773517

CIRCOL CATÒLIC DE BADALONA

G08713349

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G59685784

EL MICAQUER ESPLAI I TEMPS LLIURE DIPLODOCUS

G59500645

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE R0802090A
LOS CARMELITAS
FUNDACIO PRIVADA LA SALUT ALTA
G63512412
FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC

G63781157

FUNDACIO PERE TARRES

R5800395E

ASSOCIACIO JUVENIL DEMASIATS

G64989130

Junta de Govern Local. Sessió núm. 29 / 29-12-2017

6

Secretaria General

Exp.

Interessat

10153014SOLSUB2017/000011

ASSOCIACIO MUNDUS. UN MUNDO A TUS PIES

NIF
G66021478

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:
Exp.
10153014SOLSUB2017/000001
10153014SOLSUB2017/000002
10153014SOLSUB2017/000003
10153014SOLSUB2017/000004
10153014SOLSUB2017/000005
10153014SOLSUB2017/000006
10153014SOLSUB2017/000007
10153014SOLSUB2017/000008
10153014SOLSUB2017/000009
10153014SOLSUB2017/000010
10153014SOLSUB2017/000011

Op
Tipus Aplicació pressupostària
12017000041706/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041707/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12016000041708/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041711/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041712/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041713/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041714/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041716/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041717/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000042871/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906
12017000041718/1 ADRC 2017 N 10153000 3265
48906

Import
2.590,00
1.295,00
1.680,00
6.965,00
3.815,00
1.645,00
2.765,00
2.660,00
1.540,00
2.660,00
1.365,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
2. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes en matèria de feminimesigualtat durant l’any 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
10151105-SOLSUB2017/000002
10151105-SOLSUB2017/000004
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
61/SUBV-20/17
63/SUBV-22/17
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient
Atorgament subvenció ordinària entitats:
FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC G63781157
ISOM SCCL F61969093
ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de maig de 2017, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per
una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès
social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o
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siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres, relació en matèria de feminismes-igualtat,
desenvolupats durant l’any 2017. Les Bases van estar publicades al BOPB de data 12 de juny
de 2017, en tràmit d’informació pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin
les al·legacions que es considerin oportunes.
2. En data 15 de juny de 2017, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de feminismes-igualtat, que realitzin
durant l’any 2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o
local que complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 23 de juny de
2017 al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des
del dia 24 de juny fins al dia 13 de juliol.
3.En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits en
les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp.
Interessat
10151105-SOLSUB2017/000002 FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC
10151105-SOLSUB2017/000004 ISOM SCCL

NIF
G63781157
F61969093

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients de referència en dates 15/12/2017 i
20/12/2017 i n’ha efectuat l’anotació comptable amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Exp.
10151105SOLSUB2017/000002
10151105SOLSUB2017/000004

Op
12017000032137/1

Tipus
ADRC

12017000040776/1

ADRC

Aplicació pressupostària
Import
2017 N 10151000 231005 14.960,00
48906
2017 N 10151000 231005 2.000,00
48906

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’any 2017, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 12 de juny de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb
les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat primer,
que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció
als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les
estructures administratives.
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7) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
8) L’informe tècnic proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la quantitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o avançats,
així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la normativa reguladora
de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es
podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
9) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
10) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, els expedients de referència s’han sotmès a la
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal informant l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquestes subvencions.
11) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
PROPOSTA D’ACORD
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes en matèria
feminismes-igualtat al municipi de Badalona durant l’any 2017, que a continuació es
relacionen:
Exp.
10151105SOLSUB2017/000002
10151105SOLSUB2017/000004

Interessat
FUNDACIO PRIVADA ATENEU SANT ROC

NIF
G63781157

ISOM SCCL

F61969093

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:
Exp.
10151105SOLSUB2017/000002
10151105SOLSUB2017/000004

Op
Tipus
Aplicació pressupostària
Import
12017000032137/1 ADRC 2017 N 10151000 231005 14.960,00
48906
12017000040776/1 ADRC 2017 N 10151000 231005 2.000,00
48906

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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3. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva del
departament de convivència per a l’any 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció en
concurrència competitiva
Junta de Govern Local
Alcaldessa
40959087-CONJ-SOLS2017/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
Subvenció
Ordinària
Aprovació
conjunta
subvencions
departament
de
Convivència

ANTECEDENTS
1.Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Municipal
Aprovades provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
Bases de la convocatòria
en data 28/02/2017 i publicades al BOP el
10/03/2017
Termini de presentació de sol·licituds
Del 20/03/2017 al 18/04/2017, ambdós inclosos
2.Els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades reuneixen els requisits exigits a les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i en aplicació dels criteris establerts:
Expedient

Interessat

NIF

Objecte

40959087SOLSUB2017/00002

DIABLES KAPAOLTS

J6152841-0

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00003

ISOM SCCL

F6196909-3

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00004

ASSOCIACIÓ CO-NEIX

G6609539-9

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00005

SURT. FUNDACIÓ DE
DONES. FUNDACIÓ
PRIVADA

G6440421-3

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.
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40959087SOLSUB2017/00006

ASSOCIACIÓ LA XIXA
TEATRE

G6542403-8

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00007

AMPA PERE DE TERA

G6397351-5

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00008

ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I
LA INFORMACIÓ

G6424094-8

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00009

CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

G0882899-8

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00011

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU DE SANT
ROC

G6378115-7

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00013

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES
D’ALUMNES DE
CENTRES PUBLICS DE
BADALONA

G6407355-4

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/00014

MOVIMENT PER LA
PAU, MPDL

G2883800-1

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

40959087SOLSUB2017/000015

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

G6351241-2

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.
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40959087SOLSUB2017/000016

APA COLEGIO JESÚS
MARÍA DE BADALONA

G5801228-7

Promocionar, dinamitzar i facilitar les
actuacions de les entitats i
associacions sense ànim de lucre
que potenciïn la convivència amb el
cofinançament
de
projectes,
programes i accions.

3. La intervenció Municipal ha fiscalitzat l’expedient i ha emès informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient
40959087SOLSUB2017/
00002
40959087SOLSUB201
7/00003
40959087SOLSUB201
7/00004
40959087SOLSUB201
7/00005
40959087SOLSUB201
7/00006
40959087SOLSUB201
7/00007
40959087SOLSUB201
7/00008
40959087SOLSUB201
7/00009
40959087SOLSUB201
7/00011
40959087SOLSUB201
7/00013
40959087SOLSUB201
7/00014
40959087SOLSUB201
7/00015
40959087SOLSUB201
7/00016

Número
Operacional

Tipus

Aplicació
pressupostària

NIF

Import
subvencionat

1201700002
6639/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

DIABLES KAPAOLTS

J6152841-0

600€

1201700004
1447/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

ISOM SCCL

F6196909-3

5.814,95€

1201700002
6647/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

ASSOCIACIÓ
CO-NEIX

G6609539-9

2.516,03€

1201700002
6641/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

SURT-Fundació de
Dones

G6440421-3

3.181,26€

1201700002
6642/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

ASSOCIACIÓ LA XIXA
TEATRES

G6542403-8

2.024,38€

1201700002
6660/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

G6397351-5

3.779,71€

1201700002
6644/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

G6424094-8

5.039,62€

1201700002
6643/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

G0882899-8

5.911,86€

1201700002
6658/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU DE SANT ROC

G6378115-7

1.337,44€

G6407355-4

729,46€

Interessat

AMPA PERE DE TERA
ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I
LA INFORMACIÓ
CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

1201700002
6603/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES
D’ALUMNES DE
CENTRES PUBLICS DE
BADALONA

1201700002
6664/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

MOVIMENT PER LA
PAU, MPDL

G2883800-1

2.207,21€

1201700002
6611/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

G6351241-2

1.831,71€

1201700002
6848/1

AD

2017N4095908
7-3271-48906

APA COLEGIO JESÚS
MARÍA DE BADALONA

G5801228-7

1.513,70€

FONAMENTS DE DRET
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
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2. L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3. L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici 2012, conté la Regulació Transitòria de les subvencions.
4. En data 28 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar les Bases Específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que potenciïn la
convivència activitats al municipi de Badalona durant l’any 2017.
5. En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
6. D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
7. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva és l’Alcaldessa, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat.
8. L’art. 113 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, disposa que seran
d’aplicació a les sessions de la Junta de Govern Local el Capítol primer del títol tercer de
l’esmentat cos legal. Per aquesta raó en relació amb la incorporació d’assumptes a l’ordre del
dia, és d’aplicació l’art. 82 del ROF.
PROPOSTA D’ACORD
En virtut del que s’ha exposat, no existeix cap obstacle legal ni reglamentari, perquè es proposi
a la Junta de Govern Local, prèvia declaració d’urgència, l’adopti la següent proposta i la
converteixi en acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de la subvenció que a continuació es relaciona:
Expedient

Interessat

NIF

40959087SOLSUB2017/00002

DIABLES KAPAOLTS

J6152841-0

40959087SOLSUB2017/00003

ISOM SCCL

F6196909-3

40959087SOLSUB2017/00004

ASSOCIACIÓ CO-NEIX

G6609539-9
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Objecte
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
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40959087SOLSUB2017/00005

SURT. FUNDACIÓ DE
DONES. FUNDACIÓ
PRIVADA

G6440421-3

40959087SOLSUB2017/00006

ASSOCIACIÓ LA XIXA
TEATRE

G6542403-8

40959087SOLSUB2017/00007

AMPA PERE DE TERA

G6397351-5

40959087SOLSUB2017/00008

ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I LA
INFORMACIÓ

G6424094-8

40959087SOLSUB2017/00009

CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL ALS
BARRIS

G0882899-8

40959087SOLSUB2017/00011

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU DE SANT ROC

G6378115-7

40959087SOLSUB2017/00013

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES
D’ALUMNES DE CENTRES
PUBLICS DE BADALONA

G6407355-4

40959087SOLSUB2017/00014

MOVIMENT PER LA PAU,
MPDL

G2883800-1
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Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
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40959087SOLSUB2017/000015

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

G6351241-2

40959087SOLSUB2017/000016

APA COLEGIO JESÚS
MARÍA DE BADALONA

G5801228-7

Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.
Promocionar, dinamitzar i
facilitar les actuacions de les
entitats i associacions sense
ànim de lucre que potenciïn
la convivència amb el
cofinançament de projectes,
programes i accions.

SEGON.- Aprovar la despesa de l’expedient de concessió de subvenció relacionat a l’apartat
primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referència d’expedient, número d’operació i import
relacionat a continuació:
Expedient
40959087SOLSUB2017
/00002
40959087SOLSUB2017
/00003
40959087SOLSUB2017
/00004
40959087SOLSUB2017
/00005
40959087SOLSUB2017
/00006
40959087SOLSUB2017
/00007
40959087SOLSUB2017
/00008
40959087SOLSUB2017
/00009
40959087SOLSUB2017
/00011
40959087SOLSUB2017
/00013
40959087SOLSUB2017
/00014
40959087SOLSUB2017
/00015
40959087SOLSUB2017
/00016

Número
Operacional

Tipus

Aplicació
pressupostària

Interessat

NIF

Import
subvencionat

12017000026639
/1

AD

2017N409590873271-48906

DIABLES KAPAOLTIS

J6152841-0

600€

12017000041447
/1

AD

2017N409590873271-48906

ISOM SCCL

F6196909-3

5.814,95€

12017000026647
/1

AD

2017N409590873271-48906

ASSOCIACIÓ CO-NEIX

G6609539-9

2.516,03€

12017000026641
/1

AD

2017N409590873271-48906

SURT-Fundació de
Dones

G6440421-3

3.181,26€

12017000026642
/1

AD

2017N409590873271-48906

ASSOCIACIÓ LA XIXA
TEATRES

G6542403-8

2.024,38€

12017000026660
/1

AD

2017N409590873271-48906

AMPA PERE DE TERA

G6397351-5

3.779,71€

12017000026644
/1

AD

2017N409590873271-48906

G6424094-8

5.039,62€

12017000026643
/1

AD

2017N409590873271-48906

G0882899-8

5.911,86€

12017000026658
/1

AD

2017N409590873271-48906

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU DE SANT ROC

G6378115-7

1.337,44€

G6407355-4

729,46€

ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I
LA INFORMACIÓ
CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

12017000026603
/1

AD

2017N409590873271-48906

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES
D’ALUMNES DE
CENTRES PUBLICS DE
BADALONA

12017000026664
/1

AD

2017N409590873271-48906

MOVIMENT PER LA
PAU, MPDL

G2883800-1

2.207,21€

12017000026611
/1

AD

2017N409590873271-48906

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

G6351241-2

1.831,71€

12017000026848
/1

AD

2017N409590873271-48906

APA COLEGIO JESÚS
MARÍA DE BADALONA

G5801228-7

1.513,70€
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TERCER.- Distribuir l’aplicació de la subvenció, d’acord amb l’informe tècnic, de la manera
següent:
Expedient

Interessat

NIF

40959087SOLSUB201
7/00002

DIABLES KAPAOLTS

J6152841-0

2017N4095
9087-327148906

600€

600€

40959087SOLSUB201
7/00003

ISOM SCCL

F6196909-3

2017N4095
9087-327148906

5.814,95€

27.414,75€

27.414,75€

40959087SOLSUB201
7/00004

ASSOCIACIÓ CO-NEIX

G6609539-9

2017N4095
9087-327148906

2.516,03

8.800,33€

8.800,33€

40959087SOLSUB201
7/00005

SURT. FUNDACIÓ DE
DONES. FUNDACIÓ
PRIVADA

2017N4095
9087-327148906

3.181,26

10.100€

10.100€

40959087SOLSUB201
7/00006

ASSOCIACIÓ LA XIXA
TEATRE

G6542403-8

2017N4095
9087-327148906

2.024,38

7.460€

7.460e

40959087SOLSUB201
7/00007

AMPA PERE DE TERA

G6397351-5

2017N4095
9087-327148906

3.779,71

9.959,18€

40959087SOLSUB201
7/00008

ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I
LA INFORMACIÓ

G6424094-8

2017N4095
9087-327148906

5.039,62

20.000€

40959087SOLSUB201
7/00009

CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

G0882899-8

2017N4095
9087-327148906

5.911,86

53.181,99€

G6378115-7

2017N4095
9087-327148906

1.337,44

5.630€

5.630€

40959087SOLSUB201
7/00013

FEDERACIO
D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES
D’ALUMNES DE
CENTRES PUBLICS DE
BADALONA

G6407355-4

2017N4095
9087-327148906

729,46

2.737€

2.737€

40959087SOLSUB201
7/00014

MOVIMENT PER LA
PAU, MPDL

G2883800-1

2017N4095
9087-327148906

2.207,21

8.435€

8.435€

40959087SOLSUB201
7/00011

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU DE SANT
ROC

G6440421-3

Aplicació
Pressup.
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Import
Subv.

Programes
Subv.

Import
a Justf.

600€

9.959,18€

20.000€

53.181,99€
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40959087SOLSUB201
7/000015

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

G6351241-2

2017N4095
9087-327148906

1.831,71

6.250€

6.250€

40959087SOLSUB201
7/000016

APA COLEGIO JESÚS
MARÍA DE BADALONA

G5801228-7

2017N4095
9087-327148906

1.513,70

6.501€

6.501€

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa l’aprovació conjunta de sol·licituds de subvencions de
caràcter social per a l’any 2017.
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
61412030-CONJ-SOLS2017/000004
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
402/S-6/2017
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds subvencions
Ordinària
Aprovació conjunta sol·licituds subvencions de caràcter social per
l’any 2017

ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
031230-GSUB-C2017/000001
Convocatòria anual de subvencions destinades a
entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
Objecte del concurs
de serveis socials, durant l’exercici 2017
Data resolució
15/06/2017
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
Bases de la convocatòria
sessió de data 30 de maig de 2017
Data de publicació anunci de la
23 de juny de 2017
convocatòria
Del 24 de juny al 13 de juliol de 2017
Termini de presentació de sol·licituds
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
61412030SOLSUB2017/000003
61412030SOLSUB2017/000005

Interessat
FUNDACIO PRIVADA LA
SALUT ALTA
FUNDACIO PRIVADA ATENEU
SANT ROC
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Objecte
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Centre Salut Alta"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Atenció als
infants
en
situació
de
vulnerabilitat"
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Exp
Interessat
61412030FUNDACIO CARLES BLANCH
SOLSUB2017/000008

NIF
G6139185-0

61412030FUNDACIO PRIVADA PERE
SOLSUB2017/000021 CLOSA

G6164511-5

61412030CASAL DELS INFANTS PER
SOLSUB2017/000022 L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

G0882899-8

61412030ISOM SCCL
SOLSUB2017/000026

F6196909-3

Objecte
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Acompanyament
preventiu a menors i famílies
en situació de vulnerabilitat
social"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Difusió de la
cultura gitana"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Espai familiar
comunitari"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Actuacions
educatives, de comunitats
d’aprenentatge.

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 en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents
Expedient

Interessat

NIF

Núm. op

Tipus

61412030SOLSUB201
7/000003
61412030SOLSUB201
7/000005
61412030SOLSUB201
7/000008
61412030SOLSUB201
7/000021
61412030SOLSUB201
7/000022

FUNDACIO PRIVADA
LA SALUT ALTA

G6351241-2

12017000036879/1

ADRC

FUNDACIO
PRIVADA ATENEU
SANT ROC
FUNDACIO CARLES
BLANCH

G6378115-7

12017000036881/1

ADRC

G6139185-0

12017000036897/1

ADRC

FUNDACIO
PRIVADA PERE
CLOSA
CASAL DELS
INFANTS PER
L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS
ISOM SCCL

G6164511-5

12017000036870/1

ADRC

G0882899-8

12017000036871/1

ADRC

F6196909-3

12017000040772/1

ADRC

61412030SOLSUB201
7/000026

Aplicació
pressupostària
2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906
2017 N
61412032
231002 48906

Import

2017 N
61412032
231002 48906

24.080,00

33.250,00

19.000,00

19.000,00

5.250,00

7.933,00

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
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Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
4) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
5) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
de serveis socials, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el BOPB de data 23 de juny
de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
6) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb
les altres Administracions Públiques.
7) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat primer,
que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció
als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les
estructures administratives.
8) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
10) Segons disposa l’article 66.1 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, el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té competències
pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
11) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que correspon
als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens
local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
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g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i
control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis
socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
12) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix
qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social o
d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de
protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de
treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment si hi
ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els
grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència,
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en
l’àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
13) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
14) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
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es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
15) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp.
61412030SOLSUB2017/000003
61412030SOLSUB2017/000005

Interessat
NIF
FUNDACIO
PRIVADA
LA G6351241-2
SALUT ALTA
FUNDACIO PRIVADA ATENEU G6378115-7
SANT ROC

61412030FUNDACIO CARLES BLANCH
SOLSUB2017/000008

61412030FUNDACIO
SOLSUB2017/000021 CLOSA

PRIVADA

G6139185-0

PERE G6164511-5

61412030CASAL DELS INFANTS PER G0882899-8
SOLSUB2017/000022 L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
61412030ISOM SCCL
SOLSUB2017/000026

F6196909-3

Objecte
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Centre Salut Alta"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Atenció als infants
en situació de vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social
pel projecte "Acompanyament
preventiu a menors i famílies
en situació de vulnerabilitat
social"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Difusió de la
cultura gitana"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Espai familiar
comunitari"
Subvenció de caràcter social
pel projecte " Actuacions
educatives,
de comunitats
d’aprenentatge.

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

Interessat

NIF

Núm. op

Tipus

61412030SOLSUB2017
/000003

FUNDACIO
PRIVADA LA
SALUT ALTA

G6351241-2

120170000
36879/1

ADRC

61412030SOLSUB2017
/000005

FUNDACIO
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC
FUNDACIO
CARLES
BLANCH

G6378115-7

120170000
36881/1

ADRC

G6139185-0

120170000
36897/1

ADRC

61412030SOLSUB2017
/000008
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Aplicació
pressupost
ària
2017
N
61412032
231002
48906
2017
N
61412032
231002
48906
2017
N
61412032
231002
48906

Import

Import
justificar

a

33.250,00

70.000,00

19.000,00

44.748,00

19.000,00

48.341.36
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61412030SOLSUB2017
/000021

FUNDACIO
PRIVADA
PERE CLOSA

G6164511-5

120170000
36870/1

ADRC

61412030SOLSUB2017
/000022

CASAL DELS
INFANTS
L’ACCIÓ
SOCIAL
AL
BARRIS
ISOM SCCL

G0882899-8

120170000
36871/1

ADRC

F6196909-3

120170000
40772/1

ADRC

61412030SOLSUB2017
/000026

2017
N
61412032
231002
48906
2017
N
61412032
231002
48906

5.250,00

12.150,00

7.933,00

20.080,08

2017
N
61412032
231002
48906

24.080,00

59.587,44

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
5. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva per activitats o programes de caràcter educatiu durant l’any
2017.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a
l’adjudicació

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen activitats
o programes de caràcter educatiu al municipi de Badalona durant
l’any 2017
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la Junta
de Govern Local i la resolució de concessió és competència de
l’alcaldia.
Exp. 39/S01-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de
caràcter educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data
13/03/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes de
caràcter educatiu i juvenil a Badalona durant l’any 2017.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del ROAS
en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades
definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació,
per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits
a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000034
51014034SOLSUB2017/000036

Interessat
CEIP RAFAEL ALBERTI

NIF
Q5855215-I

ESCOLA SANT JORDI

Q5856015-B

51014034SOLSUB2017/000039

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4
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Objecte
Subvenció E1:Activitats
extraordinàries
Subvenció
E1:Activitat
Extraordinària_50
aniversari
SubvencióE4:Activitats
extraescolar en temps
de vacances d’estiu.
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4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.

Op

Tipus

Aplicació pressupostària

Import

51014034SOLSUB2017/000034
51014034SOLSUB2017/000036
51014034SOLSUB2017/000039

12017000045823/1

ADRC

500,00

12017000045824/1

ADRC

12017000045828/1

ADRC

2017 N 51014034 3200
48906
2017 N 51014034 3200
48906
2017 N 51014034 3200
48906

500,00
2.000,00

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament de les subvencions,
segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de
concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al
pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a
l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de
règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal
i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de
Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la
cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL).
Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a
les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la
sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica
els ens locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió
constitucional de diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia,
encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC
31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
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6.

7.

8.

9.
10.

En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix
a les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota
Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i
fins i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut
de les seves competències.
La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial
corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix
competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha
de ser respectada”.
En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les
subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre
docent amb entitats de l’entorn) és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article
240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, es
disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o
particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d’interès local.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el
municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada
als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa l’article
240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en
relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la
competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
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
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consecució, les despeses previsibles i les seves fonts de finançament, amb sotmetiment,
en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
11. 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 2017 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
12. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà
de determinar.
13. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va
dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic
per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017.
14. En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que
l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, així com amb la Tresoreria.
15. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà
la Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el
seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la
despesa en el moment de la seva concessió.
16. D’acord amb l’art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient tramitat caldrà sotmetre’l a la
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017, que a continuació es relacionen:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000034

Interessat
CEIP RAFAEL ALBERTI

NIF
Q5855215-I

51014034SOLSUB2017/000036

ESCOLA SANT JORDI

Q5856015-B

51014034SOLSUB2017/000039

ASSOCIACIO LA ROTLLANA

G5968578-4

Objecte
Subvenció E1:
Activitats
extraordinàries
Subvenció E1:Activitat
Extraordinària_50
aniversari
Subvenció E4:
Activitats extraescolar
en temps de vacances
d’estiu.

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:
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Exp.
51014034SOLSUB2017/000034
51014034SOLSUB2017/000036
51014034SOLSUB2017/000039

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
12017000045823/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045824/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045828/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906

Import
500,00
500,00
2.000,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
6. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva per activitats o programes en matèria educativa durant l’any
2017.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter educatiu al municipi de
Badalona durant l’any 2017
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 39/S01-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va
dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic
per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes
de caràcter educatiu i juvenil a Badalona durant l’any 2017.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del ROAS
en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades
definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap
al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits
exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp

Interessat

51014034EL MICAQUER ESPLAI
SOLSUB2017/000035 I TEMPS LLIURE
DIPLODOCUS
51014034FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000037 PERE CLOSA
51014034FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000038 LA SALUT ALTA
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NIF

Objecte

G5950064-5

Subvenció E2

G6164511-5

Subvenció E5: Promoció
de l’assistència a l’escola
Subvenció E2: Activitats
educatives obertes a
l’entorn del centre docent.

G6351241-2
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4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000035
51014034SOLSUB2017/000037
51014034SOLSUB2017/000038

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
12017000045826/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045825/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045827/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906

Import
2.150,00
17.875,00
1.008,06

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament
de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de
convocatòria de concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin
previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a
ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i
a l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota
mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica
estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa
sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què
la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de
la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL).
Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries
a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com:
l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta
habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix.
Del mateix parer és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més
coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents
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6.

7.

8.

9.
10.

estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal
Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC
103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat
de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès
local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència
és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que atribueixin competències
en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia
municipal comuna per a tota Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada
comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en
virtut de les seves competències.
La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial
corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja
atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis
públics, ha de ser respectada”.
En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les
subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre
docent amb entitats de l’entorn) és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a
l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del
ROAS, es disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala
que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi
d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de
foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa
l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va
aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en
la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la
competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté
la regulació transitòria de les subvencions.
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
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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.
11. 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 2017 BEP-, concretament a l’annex IV dels mateixos.
12. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
13. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va
dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017.
14. En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria.
15. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria
de les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució
serà la Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de
l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de
l’import de la despesa en el moment de la seva concessió.
i.
Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017, que a continuació es relacionen:
Exp.
Interessat
51014034EL MICAQUER ESPLAI I
SOLSUB2017/000035 TEMPS LLIURE
DIPLODOCUS
51014034FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/000037 PERE CLOSA
51014034FUNDACIO PRIVADA LA
SOLSUB2017/000038 SALUT ALTA

NIF
G5950064-5

Objecte
Subvenció E2

G6164511-5

Subvenció E5: Promoció
de l’assistència a l’escola
Subvenció E2: Activitats
educatives obertes a
l’entorn del centre docent.

G6351241-2

SEGON.- L’aprovació de la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats
a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part de la
Intervenció Municipal:
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Exp.

Op

51014034SOLSUB2017/000035
51014034SOLSUB2017/000037
51014034SOLSUB2017/000038

Tipus

Aplicació
pressupostària
12017000045826/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045825/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906
12017000045827/1 ADRC 2017 N 51014034
3200 48906

Import
2.150,00
17.875,00
1.008,06

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats que realitzin activitats esportives durant l’any 2017.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació
Expedient
Caràcter
Antecedents

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de
Badalona durant l’any 2017
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 118/S03-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter esportiu durant l’any 2017 en data 12/06/2017 i l’alcaldessa va
dictar en data 23/06/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic
per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes
de caràcter esportiu al municipi de Badalona durant l’any 2017.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, d’acord amb l’article 124 del ROAS en relació
amb l’article 48 de la LRJPAC.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els
requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp.
51121SOLSUB2017/000015
51121SOLSUB2017/000017
51121SOLSUB2017/000025
51121SOLSUB2017/000028
51121SOLSUB2017/000030
51121SOLSUB2017/000033

Interessat
ASSOCIACIO LA ROTLLANA

NIF
G5968578-4

CLUB TWIRLING CIUTAT DE
BADALONA
C.F. BUFALA

G6614393-4
G5822528-5

ASSOCIACIO ESPORTIVA
G6197771-6
PERE GOL
CLUB ESPORTIU DE SORDS G6059290-4
DE BADALONA
CLUB FUTBOL SISTRELLS
G6381739-9
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Objecte
Lliga de barris, futbol per la
inclusió social dels joves
Competicions, Campionats
d'Espanya i Campionat del Món
Competicions i escola de futbol
Competició i escola de futbol
Competicions de bàsquet i pàdel
per a gent sorda
Organització Torneig
benjamí,Competició i escola de
futbol
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4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.

Op

Tipus

Aplicació pressupostària

Import

51121SOLSUB2017/000015
51121SOLSUB2017/000017
51121SOLSUB2017/000025
51121SOLSUB2017/000028
51121SOLSUB2017/000030
51121SOLSUB2017/000033

12017000037055/1

ADRC

51121058 3411

871,32

12017000041561/1

ADRC

51121058 3411

300,00

12017000037062/1

ADRC

51121058 3411

3.566,58

12017000040746/1

ADRC

51121058 3411

2.667,23

12017000037068/1

ADRC

51121058 3411

974,89

12017000037069/1

ADRC

2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906

51121058 3411

6.196,69

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament de les subvencions,
segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs
públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al
pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a
l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que
és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la
normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular,
la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té
reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article
permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies
d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la
promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals
podien prestar, entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
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competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió
constitucional de diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara
que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no
sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a
les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya.
Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de
les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que
“una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu
l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o
delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats esportives durant 2017 cal tenir presents les referències legals
següents:
- Art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure”.
- L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, entre d’altres,
sobre la regulació i la gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció d’activitats.
- L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències
pròpies dels municipis en matèria esportiva:
“1 Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial,
especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i
recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya.”
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el
municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada
als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa l’article
240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en
relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència
municipal i és d’interès local.
9. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
10. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà de
determinar.
11. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el
seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la
despesa en el moment de la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre (ROFJEL),
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’alcaldessa la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, a entitats que realitzin activitats esportives, d’acord amb el contingut dels informes
tècnic i jurídic incorporats a cada expedient, que a continuació es relacionen:
Exp.
51121SOLSUB2017/000015

Interessat
ASSOCIACIO LA ROTLLANA

NIF
G5968578-4

51121SOLSUB2017/000017

CLUB TWIRLING CIUTAT DE
BADALONA

G6614393-4

51121SOLSUB2017/000025
51121SOLSUB2017/000028

C.F. BUFALA

G5822528-5

ASSOCIACIO ESPORTIVA PERE
GOL

G6197771-6

51121SOLSUB2017/000030
51121SOLSUB2017/000033

CLUB ESPORTIU DE SORDS DE
BADALONA
CLUB FUTBOL SISTRELLS

G6059290-4
G6381739-9

Objecte
Lliga de barris, futbol per
la inclusió social dels
joves
Competicions,
Campionats d'Espanya i
Campionat del Món
Competicions i escola de
futbol
Competició i escola de
futbol
Competicions de bàsquet
i pàdel per a gent sorda
Organització
Torneig
benjamí,Competició
i
escola de futbol

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:
Exp.

Op

Tipus

Aplicació pressupostària

Import

51121-SOLSUB2017/000015

12017000037055/1

ADRC

51121058 3411

871,32

51121-SOLSUB2017/000017

12017000041561/1

ADRC

51121058 3411

300,00

51121-SOLSUB2017/000025

12017000037062/1

ADRC

51121058 3411

3.566,58

51121-SOLSUB2017/000028

12017000040746/1

ADRC

2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906

51121058 3411

2.667,23
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Exp.

Op

Tipus

Aplicació pressupostària

Import

51121-SOLSUB2017/000030

12017000037068/1

ADRC

974,89

51121-SOLSUB2017/000033

12017000037069/1

ADRC

2017 N 51121058 3411
48906
2017 N 51121058 3411
48906

6.196,69

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
8. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats que realitzin activitats o programes per al foment de
la socialització de llibres de text i material didàctic durant l’any 2017-2018.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació

Atorgament de subvencions per al foment de la socialització
dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant
el curs 2017-2018 al municipi de Badalona
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 39/S01-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material
didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2017-2018 al municipi de Badalona per l’any 2017,
en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la
qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions per al foment de la
socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2017-2018
al municipi de Badalona.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del
ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar
aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar
cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els
requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000003
51014034SOLSUB2017/000006
51014034SOLSUB2017/000007

Interessat
CP LLIBERTAT

NIF
Q5855226-F

COL·LEGI ANTONI BOTEY

Q5855498-A

AMPA ESCOLA SANT JORDI

G5879226-8

51014034SOLSUB2017/000012
51014034SOLSUB2017/000013
51014034SOLSUB2017/000018

AMPA ESCOLES MINGUELLA

G5896908-0

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799-H

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5
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Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 Ampa Escola Sant Jordi
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Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

34

Secretaria General

Exp.
51014034SOLSUB2017/000022

51014034SOLSUB2017/000023
51014034SOLSUB2017/000025
51014034SOLSUB2017/000027
51014034SOLSUB2017/000029
51014034SOLSUB2017/000032

Interessat
APA DE L'INSTITUT DE
FORMACIO PROFESSIONAL I
ENSENYAMENT POMPEU
FABRA
AMPA CEIP PAU PICASSO

NIF
G5897926-1

Objecte
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

G5894925-6

ASSOCIACIO DE MARES I
PARES D’ALUMNES DE
L'INSTITUT ISAAC ALBENIZ
CEIP LOLA ANGLADA

G5974741-0

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

Q5855319-I

subvenció llibres 2017

CEIP ITACA

Q5856194-E

AMPA CEIP PERE DE TERA

G6397351-5

subvenció 2017-E6
reutilització de llibres
subvenció 2017-E6
reutilització de llibres

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció Municipal
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000012
51014034SOLSUB2017/000006
51014034SOLSUB2017/000022
51014034SOLSUB2017/000007
51014034SOLSUB2017/000003
51014034SOLSUB2017/000023
51014034SOLSUB2017/000013
51014034SOLSUB2017/000018
51014034SOLSUB2017/000025
51014034SOLSUB2017/000027
51014034SOLSUB2017/000029
51014034SOLSUB2017/000032

Op
12017000045786/1

Tipus
ADRC

12017000045783/1

ADRC

12017000045785/1

ADRC

12017000045781/1

ADRC

12017000045424/1

ADRC

12017000045445/1

ADRC

12017000045362/1

ADRC

12017000045423/1

ADRC

12017000045380/1

ADRC

12017000045406/1

ADRC

12017000045784/1

ADRC

12017000045852/1

ADRC

Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906

Import
4.343,86
2.450,00
7.447,19
2.945,28
3.978,72
3.620,28
5.939,19
7.431,43
4.102,95
1.700,00
2.027,36
8.870,32

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament
de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de
convocatòria de concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin
previstes singularment al pressupost de l’entitat.
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3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a
ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i
a l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica
estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa
sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què
la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de
la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL).
Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries
a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com:
l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta
habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix.
Del mateix parer és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més
coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents
estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal
Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC
103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat
de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès
local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència
és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que atribueixin competències
en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia
municipal comuna per a tota Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada
comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en
virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial
corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja
atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis
públics, ha de ser respectada”.
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7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les
subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre
docent amb entitats de l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text) és
competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, es disposa que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats
dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin
d’interès local.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es
concreta en què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels edificis
i instal·lacions dels centres educatius públics dels quals en tinguin la propietat
demanial, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim
de lucre, per a la realització d’activitats educatius, entre d’altres, o de caràcter social en
relació, tal i com s’ha esmentat, amb l’article 122.1 del ROAS, d’acord amb el qual els
ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les
activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la competència
local o siguin d’interès local, i atès que no hi ha ordenança reguladora de les
subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text, aquesta
competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la LEC
correspon als municipis l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració
amb les associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les
famílies en el compromís amb el procés educatiu dels fills i (ii) d’acord amb l’article 40
de la LEC, en relació als Plans i programes socioeducatius, estableix que els centres i
els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l’ajuntament
corresponent, poden acordar d’elaborar conjuntament plans o programes
socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social dels
objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els recursos de les
diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la
ciutat, en sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball
amb l’objectiu d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització de
llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a terme
unes jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de socialització
de llibres de text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als centres, econòmic
i/o d’altres tipus de recursos per assolir la socialització de llibres en tots els centres de
la ciutat. Aquesta jornada, valorada positivament pels assistents, es va portar a terme el
3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per unanimitat
una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van adherir els
grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya,
per a la socialització i la reutilització dels llibres de text escolars, mitjançant la qual
s’instava a crear una convocatòria única per a totes les escoles públiques i concertades
de la ciutat, per tal d’endegar o continuar els plans de socialització i reutilització dels
llibres de text i material escolar, dotant-la amb la quantitat de 30.000 euros pel curs
2009-2010 i alhora s’instava a obrir des de l’Àrea d’Educació, una línia de col·laboració
amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares, per tal de difondre i impulsar de
forma conjunta la integració de totes les escoles a aquesta convocatòria. Així mateix es
demanava al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un increment de
l’aportació que ja venia destinant per aquesta finalitat.
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8.

9.
10.

11.

12.

De conformitat amb aquests fonaments de Dret, es va signar l’Acord amb data 2 de
maig de 2005 entre el Departament d’Educació i les Federacions d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya per fomentar la reutilització dels llibres de text i
altre material complementari als centres docents i el Ple de l’Ajuntament en sessió del
mes de juliol de 2004 va incloure l’activitat Socialització de llibres de text en la
convocatòria anual de subvencions ordinàries com a actuació complementària de les
experiències que en aquest sentit s’impulsen des de la Generalitat de Catalunya amb
l’objectiu de subvencionar les despeses corresponents a la gestió del projecte (estudis
preliminars o de millora, creació de bases de dades, despeses de coordinació,
comunicació i transport) i de l’adaptació del material a les circumstàncies de cada
centre i dels seus alumnes (material fungible de folre, conservació i catalogació,
traduccions i adaptacions); no contemplant-se la compra directa de llibres o material
imprès i didàctic o altres ítems subvencionables per la Generalitat. Aquesta actuació es
contempla, amb aquests requisits, en les convocatòries ordinàries de subvencions
compreses des de l ‘any 2005 al 2009.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala
que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi
d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de
foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa
l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va
aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en
la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la
competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté
la regulació transitòria de les subvencions.
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 2017 BEP-, concretament a l’annex IV dels mateixos.
En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria.
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13. L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria
de les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució
serà la Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de
l’alcaldia o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de
l’import de la despesa en el moment de la seva concessió.
14. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció
Municipal.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes per al
foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs
2017-2018 al municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000003
51014034SOLSUB2017/000006
51014034SOLSUB2017/000007

Interessat
CP LLIBERTAT

NIF
Q5855226-F

COL·LEGI ANTONI BOTEY

Q5855498-A

AMPA ESCOLA SANT JORDI

G5879226-8

51014034SOLSUB2017/000012
51014034SOLSUB2017/000013
51014034SOLSUB2017/000018
51014034SOLSUB2017/000022

AMPA ESCOLES MINGUELLA

G5896908-0

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799-H

AMPA VENTOS MIR

G0885347-5

APA DE L’INSTITUT DE FORMACIO
PROFESSIONAL I ENSENYAMENT
POMPEU FABRA
AMPA CEIP PAU PICASSO

G5897926-1

ASSOCIACIO DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’INSTITUT ISAAC
ALBENIZ
CEIP LOLA ANGLADA

G5974741-0

Q5855319-I

Subvenció llibres 2017

CEIP ITACA

Q5856194-E

AMPA CEIP PERE DE TERA

G6397351-5

Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres
Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres

51014034SOLSUB2017/000023
51014034SOLSUB2017/000025
51014034SOLSUB2017/000027
51014034SOLSUB2017/000029
51014034SOLSUB2017/000032

G5894925-6

Objecte
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 Ampa Escola Sant
Jordi - reutilització
llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017- E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

SEGON.- L’aprovació de la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats
a continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part de la
Intervenció Municipal:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000012
51014034SOLSUB2017/000006
51014034SOLSUB2017/000022

Op
12017000045786/1

Tipus
ADRC

12017000045783/1

ADRC

12017000045785/1

ADRC
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Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906

Import
4.343,86
2.450,00
7.447,19
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Exp.
51014034SOLSUB2017/000007
51014034SOLSUB2017/000003
51014034SOLSUB2017/000023
51014034SOLSUB2017/000013
51014034SOLSUB2017/000018
51014034SOLSUB2017/000025
51014034SOLSUB2017/000027
51014034SOLSUB2017/000029
51014034SOLSUB2017/000032

Op
12017000045781/1

Tipus
ADRC

12017000045424/1

ADRC

12017000045445/1

ADRC

12017000045362/1

ADRC

12017000045423/1

ADRC

12017000045380/1

ADRC

12017000045406/1

ADRC

12017000045784/1

ADRC

12017000045852/1

ADRC

Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906

Import
2.945,28
3.978,72
3.620,28
5.939,19
7.431,43
4.102,95
1.700,00
2.027,36
8.870,32

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de diverses subvencions en règim de
concurrència competitiva a diverses entitats o programes que fomentin la socialització
de llibres de text durant l’any 2017-2018.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació

Atorgament de subvencions per al foment de la socialització
dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant
el curs 2017-2018 al municipi de Badalona
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 39/S01-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material
didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2017-2018 al municipi de Badalona per l’any 2017,
en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 13/03/2017 una resolució d’acord amb la
qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions per al foment de la
socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2017-2018
al municipi de Badalona.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del
ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar
aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar
cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els
requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
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Exp.
51014034SOLSUB2017
/000004
51014034SOLSUB2017
/000005
51014034SOLSUB2017
/000009
51014034SOLSUB2017
/000010
51014034SOLSUB2017
/000014
51014034SOLSUB2017
/000015
51014034SOLSUB2017
/000017
51014034SOLSUB2017
/000019
51014034SOLSUB2017
/000026
51014034SOLSUB2017
/000028
51014034SOLSUB2017
/000031

Interessat
ESCOLA MIGUEL HERNANDEZ

NIF
Q5855739-H

Objecte
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

AMPA CEIP PROGRES

G6244022-7

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

CEIP SALVADOR ESPRIU

Q5856351-A

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

ESCOLA FELIU VEGUES

Q5855298-E

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

CP JOSEP BOADA

Q5855874-C

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

CEIP PLANAS I CASALS

Q5855648-A

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

ASSOCIACIO DE PARES D ALUMNES G5893454-8
COL·LEGI PUBLIC GITANJALI

Subvenció 2017 - E6reutilització de llibres

CP LLORENS ARTIGAS

Q5855386-H

Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres

SES BADALONA

S0800037-D

Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres

APA COL·LEGI ESPECIAL LLEVANT

G5984978-6

Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000005
51014034SOLSUB2017/000019
51014034SOLSUB2017/000009
51014034SOLSUB2017/000015
51014034SOLSUB2017/000017
51014034SOLSUB2017/000026
51014034SOLSUB2017/000014
51014034SOLSUB2017/000004
51014034SOLSUB2017/000010
51014034SOLSUB2017/000028

Op
12017000045856/1

Tipus
ADRC

12017000045782/1

ADRC

12017000045582/1

ADRC

12017000045581/1

ADRC

12017000045397/1

ADRC

12017000045394/1

ADRC

12017000045389/1

ADRC

12017000045371/1

ADRC

12017000045367/1

ADRC

12017000045363/1

ADRC
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Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906
2017 N 51014034 3204
48906

Import
9.366,70
9.868,32
13.356,60
9.719,49
5.708,45
23.417,36
10.838,57
5.560,76
9.907,40
9.004,45
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Exp.
51014034SOLSUB2017/000031

Op
12017000045447/1

Tipus
ADRC

Aplicació pressupostària
Import
2017 N 51014034 3204 1.000,00
48906

Fonaments de Dret
1. El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen 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. Les formes d’atorgament
de les subvencions, segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de
convocatòria de concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin
previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a
ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i
a l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota
mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica
estatal de règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa
sectorial estatal i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què
la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
locals, quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de
la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL).
Aquest article permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries
a les pròpies d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com:
l’educació, la sanitat, la promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta
habilitació genèrica els ens locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de
possibles actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és
compartida o concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix.
Del mateix parer és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més
coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents
estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal
Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC
103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat
de matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès
local”, o ja no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència
és que l’Estat ja no exigeix a les comunitats autònomes que atribueixin competències
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en aquestes matèries. I que, per tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia
municipal comuna per a tota Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada
comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en
virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial
corresponent que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja
atribueix competències, pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis
públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a
entitats que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les
subvencions per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre
docent amb entitats de l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text) és
competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article 240 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 i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, es disposa que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats
dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin
d’interès local.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es
concreta en què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels edificis
i instal·lacions dels centres educatius públics dels quals en tinguin la propietat
demanial, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim
de lucre, per a la realització d’activitats educatius, entre d’altres, o de caràcter social en
relació, tal i com s’ha esmentat, amb l’article 122.1 del ROAS, d’acord amb el qual els
ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les
activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la competència
local o siguin d’interès local, i atès que no hi ha ordenança reguladora de les
subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text, aquesta
competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la LEC
correspon als municipis l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració
amb les associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les
famílies en el compromís amb el procés educatiu dels fills i (ii) d’acord amb l’article 40
de la LEC, en relació als Plans i programes socioeducatius, estableix que els centres i
els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l’ajuntament
corresponent, poden acordar d’elaborar conjuntament plans o programes
socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social dels
objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els recursos de les
diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la
ciutat, en sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball
amb l’objectiu d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització de
llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a terme
unes jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de socialització
de llibres de text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als centres, econòmic
i/o d’altres tipus de recursos per assolir la socialització de llibres en tots els centres de
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la ciutat. Aquesta jornada, valorada positivament pels assistents, es va portar a terme el
3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per unanimitat
una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van adherir els
grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya,
per a la socialització i la reutilització dels llibres de text escolars, mitjançant la qual
s’instava a crear una convocatòria única per a totes les escoles públiques i concertades
de la ciutat, per tal d’endegar o continuar els plans de socialització i reutilització dels
llibres de text i material escolar, dotant-la amb la quantitat de 30.000 euros pel curs
2009-2010 i alhora s’instava a obrir des de l’Àrea d’Educació, una línia de col·laboració
amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares, per tal de difondre i impulsar de
forma conjunta la integració de totes les escoles a aquesta convocatòria. Així mateix es
demanava al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un increment de
l’aportació que ja venia destinant per aquesta finalitat.
De conformitat amb aquests fonaments de Dret, es va signar l’Acord amb data 2 de
maig de 2005 entre el Departament d’Educació i les Federacions d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Catalunya per fomentar la reutilització dels llibres de text i
altre material complementari als centres docents i el Ple de l’Ajuntament en sessió del
mes de juliol de 2004 va incloure l’activitat Socialització de llibres de text en la
convocatòria anual de subvencions ordinàries com a actuació complementària de les
experiències que en aquest sentit s’impulsen des de la Generalitat de Catalunya amb
l’objectiu de subvencionar les despeses corresponents a la gestió del projecte (estudis
preliminars o de millora, creació de bases de dades, despeses de coordinació,
comunicació i transport) i de l’adaptació del material a les circumstàncies de cada
centre i dels seus alumnes (material fungible de folre, conservació i catalogació,
traduccions i adaptacions); no contemplant-se la compra directa de llibres o material
imprès i didàctic o altres ítems subvencionables per la Generalitat. Aquesta actuació es
contempla, amb aquests requisits, en les convocatòries ordinàries de subvencions
compreses des de l ‘any 2005 al 2009.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala
que el municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi
d’autonomia local reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de
foment es troba regulada als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC).
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, de conformitat amb el que disposa
l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va
aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en
la concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
esportiu amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la
competència municipal i és d’interès local.
L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté
la regulació transitòria de les subvencions.
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

Junta de Govern Local. Sessió núm. 29 / 29-12-2017

44

Secretaria General

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 2017 BEP-, concretament a l’annex IV dels mateixos.
En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria.
L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria
de les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució
serà la Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia
o, en el seu cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import
de la despesa en el moment de la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes per al
foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs
2017-2018 al municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
Exp.
51014034SOLSUB2017/000004
51014034SOLSUB2017/000005
51014034SOLSUB2017/000009
51014034SOLSUB2017/000010
51014034SOLSUB2017/000014
51014034SOLSUB2017/000015
51014034SOLSUB2017/000017
51014034SOLSUB2017/000019

Interessat
NIF
ESCOLA MIGUEL HERNANDEZ Q5855739-H

51014034SOLSUB2017/000026
51014034SOLSUB2017/000028
51014034SOLSUB2017/000031

Q5855386-H

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

AMPA CEIP PROGRES

G6244022-7

CEIP SALVADOR ESPRIU

Q5856351-A

ESCOLA FELIU VEGUES

Q5855298-E

CP JOSEP BOADA

Q5855874-C

CEIP PLANAS I CASALS

Q5855648-A

ASSOCIACIO DE PARES
D’ ALUMNES COL·LEGI
PUBLIC GITANJALI
CP LLORENS ARTIGAS

G5893454-8

SES BADALONA

S0800037-D

APA COL·LEGI ESPECIAL
LLEVANT

G5984978-6

Objecte
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6reutilització de llibres
Subvenció 2017 - E6 reutilització de llibres
Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres
Subvenció 2017-E6
reutilització de llibres

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:
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Exp.
51014034SOLSUB2017/000005
51014034SOLSUB2017/000019
51014034SOLSUB2017/000009
51014034SOLSUB2017/000015
51014034SOLSUB2017/000017
51014034SOLSUB2017/000026
51014034SOLSUB2017/000014
51014034SOLSUB2017/000004
51014034SOLSUB2017/000010
51014034SOLSUB2017/000028
51014034SOLSUB2017/000031

Op
12017000045856/1

Tipus Aplicació pressupostària
ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

Import
9.366,70

12017000045782/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

9.868,32

12017000045582/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

13.356,60

12017000045581/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

9.719,49

12017000045397/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

5.708,45

12017000045394/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

23.417,36

12017000045389/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

10.838,57

12017000045371/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

5.560,76

12017000045367/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

9.907,40

12017000045363/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

9.004,45

12017000045447/1

ADRC 2017 N 51014034 3204 48906

1.000,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Democràtica
10. Aprovar l’expedient de reconeixements de crèdit i les factures corresponents de
l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
40007134-CONJ-DIVFRA2017/000011
Ref. addicional:
JGLE 12.17
Interessat:
Diversos
Antecedents
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació
que es detallen:
Interessat
NIF
Injecció
AMAC, SL
B59558148

Factura

597

Data

Concepte

Núm. Exp.

31.10.17

Manteniment i
reparacions
vehicles parc
mòbil octubre
2017

10200002FEXP2017/
000003
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Socorristes
aquàtics platja
10103007del Coco17.06 a FEXP2017/
000001
23.06 i cadira
per banys

10103007-135022709
12017000046155/1

23.10.17

10 socorristes
10103007aquàtics 16.06 a FEXP2017/
23.06.17
000001

10103007-135022709
10.018,80
12017000046155/1

23.10.17

10 socorristes
10103007aquàtics 10.06 a FEXP2017/
15.06.17
000001

10103007-135022709
12017000046155/1

23.10.17

12 socorristes
10103007aquàtics 24.06 a FEXP2017/
30.06.17
000001

10103007-135022709
10.519,74
12017000046155/1

Pro-Activa
AServeis
23.10.17
Aquàtics, SL 2017/A/2017418
B62137252
Pro-Activa
AServeis
2017/A/201741
Aquàtics, SL
9
B62137252
Pro-Activa
AServeis
2017/A/201742
Aquàtics, SL
0
B62137252
Pro-Activa
AServeis
2017/A/201742
Aquàtics, SL
1
B62137252

1.753,29

7.514,10

2. Consten en tots els expedients els corresponents informes jurídics que justifiquen el perquè
en cada cas no s’ha seguit la preceptiva tramitació administrativa en matèria contractual i/o
altres incidències.
3. En tots els expedients enumerats la Intervenció municipal ha emès sengles informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
A l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès en data (...) per (...), proposant l’aprovació,
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de la despesa de (...) derivada de la factura
presentada per (...).
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar–se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe (...) i de les factures conformades per (...), el tercer de
bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els expedients
relacionats en els antecedents.
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2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en
la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l’emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l’article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és el Ple de
l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Junta de
Govern Local, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen
a continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:
Interessat
NIF
Injecció
AMAC, SL
B59558148
Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252
Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252
Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252
Pro-Activa
Serveis
Aquàtics, SL
B62137252

Factura

Data

Concepte
Manteniment i
reparacions
vehicles parc mòbil
octubre 2017
Socorristes
aquàtics platja del
Coco17.06 a 23.06
i cadira per banys

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

10200002- 10200002-9203FEXP2017/ 21400
13.483,83
000003
12017000041747/1

597

31.10.17

A2017/A/2017
418

23.10.17

A2017/A/2017
419

23.10.17

10 socorristes
aquàtics 16.06 a
23.06.17

10103007- 10103007-1350FEXP2017/ 22709
10.018,80
000001
12017000046155/1

A2017/A/2017
420

23.10.17

10 socorristes
aquàtics 10.06 a
15.06.17

10103007- 10103007-1350FEXP2017/ 22709
7.514,10
000001
12017000046155/1

A2017/A/2017
421

23.10.17

12 socorristes
aquàtics 24.06 a
30.06.17

10103007- 10103007-1350FEXP2017/ 22709
10.519,74
000001
12017000046155/1

10103007- 10103007-1350FEXP2017/ 22709
1.753,29
000001
12017000046155/1

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona
Democràtica.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
11. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit de diferents factures de Trifusió
Projectes Culturals, SL, referent a l’execució del programa cultural territorial de
proximitat.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment
Tramitació
Objecte de l’expedient

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits de diverses
factures
Junta de Govern Local Pública
50022116-CONJ-DIVFRA2017/000004
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
113/D-51/17
CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Extraordinària
Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit de diferents
factures de Trifusió Projectes Culturals, SL, referent a l’execució
del programa cultural territorial de proximitat

Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat presentades i conformades pels
departaments gestors:
Expedient
51220046FEXP2017/000001
51220046FEXP2017/000003
51220046FEXP2017/000004

Núm.
Fra
17654

Data

Tercer

NIF

Import

05/12/2017

ES-B6178949-1

9.853,59

17673

06/12/2017

ES-B6178949-1

20.407,98

17672

06/12/2017

TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL
TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL
TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL

ES-B6178949-1

4.581,06

2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries

Id. Op Núm. Op

Import

51220046-FEXP2017/000001 2017 N 51220046 3341 22799 A

12017000032173/1 9.853,59

51220046-FEXP2017/000003 2017 N 51220046 3346 22799 A

12017000046865/1 20.407,98

51220046-FEXP2017/000004 2017 N 51220046 3341 22799 A

12017000046866/1 4.581,06

3. Els serveis que contemplen les factures presentades són els relatius als servei per a
l’execució del Programa cultural territorial de proximitat. Segons els informes del cap del
departament que obren als expedients, la licitació mitjançant procediment obert d’aquest servei
es va iniciar al mes d’octubre de 2016, encara que per diferents canvis organitzatius i a la vista
de la disponibilitat pressupostària, es van tornar a enviar els plecs de prescripcions tècniques al
departament competent per la seva tramitació, això és Central de Contractació al mes de juliol
de 2017, d’acord amb la Instrucció de contractació relativa a les funcions del Servei de
Contractació, aprovada per resolució de l’alcaldessa de data 22/03/2017.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons la redacció donada pel número vuit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’estat i de les comunitats
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autònomes, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que
excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto
civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
3. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de la
factura, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb la
STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordant de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
4. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2017 disposen que,
pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà
d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP.
L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment
d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes
d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa
l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la capacitat d’obrar, regula que la capacitat d’obrar dels
empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les que es
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. L’article 54.2, pel que fa a les
condicions d’aptitud, disposa que els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
5. Cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats prevista per funcionaris i
autoritats en matèria de tramitació de procediments irregularitats de contractació, en els termes
previstos a la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP.
6. La competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de Govern Local,
tal i com disposen les Bases d’Execució del Pressupost (acord de Ple de data 27/06/2017), i
que, de conformitat amb la STS 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254 de 23 d’octubre),
procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la
Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió informativa competent per raó de la
matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
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Local en sessió pública, previ dictamen favorable de la CIAMB de Badalona Educadora, Justa i
inclusiva, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les factures que es relacionen a continuació, en haver estat conformades
pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient

Data

Tercer

NIF

Import

05/12/2017

TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL
TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL
TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL

ES-B6178949-1 9.853,59

Num. Fra
5122004617654
FEXP2017/000001
5122004617673
FEXP2017/000003
5122004617672
FEXP2017/000004

06/12/2017
06/12/2017

SEGON.- Satisfer l’import
pressupostàries següents:
Expedient

d’aquestes

factures/rebuts

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

a

ES-B6178949-1 20.407,98
ES-B6178949-1 4.581,06

càrrec

de

les

Núm.Op

aplicacions

Import

51220046-FEXP2017/000001 2017 N 51220046 3341 22799 A

12017000032173/1 9.853,59

51220046-FEXP2017/000003 2017 N 51220046 3346 22799 A

12017000046865/1 20.407,98

51220046-FEXP2017/000004 2017 N 51220046 3341 22799 A

12017000046866/1 4.581,06

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
ES-B61789491
TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS, S.L.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
12. Aprovar l’expedient de diversos reconeixements de crèdit del Serveis d'Esports i
Educació de l’any 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Núm. Expedient
Empresa
NIF
Factura nº.
Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació
Núm. Expedient
Empresa
NIF

Enriquiment Injust
Junta de Govern Local Pública
Exhaureix la via administrativa

281/E15-2017
50022116-FEXP2017/000002
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA
A28297869
170229,170341,170449, 170560, 170656,
170854, 170855, 171002, 171080
159.155,45€ import total (de l’1 de febrer
al 31 d’octubre de 2017)
2017 N 51121094 3420 22700

287/K142-2017
50022116-CM-SRC2017/000004
KLOUSNER, SL
B64145550
86

12017000042874/1

12017000041789/1

282/K137-2017
50022116-CM-SRC2017/000002
ASCENSORES DEL VALLÈS, SA
A58326067

283/K138-2017
50022116-CM-SRC2017/000003
THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL
B46001897
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Factura nº.

Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació

2017 2/722562
2017 2/726619
2017 2/730627
320,65€ + 320,65€ + 320,65€ =
961,95€
2017 N 51121094 3420 21300

9001061699
9001183151

12017000042804/1

12017000042828/1

725,93€ + 725,93€ = 1.451,86€
2017 N 51121094 3420 21300

Antecedents
1.Les factures a les quals es fa ressenya a la present proposta d’acord corresponen a enriquiments
injustos pel servei de: 281/E15-2017, servei de neteja de les instal·lacions esportives des de febrer
a octubre de 2017; 287/K142-2017, serveis esportius al casal d’estiu 2017 i àrees urbanes
municipals de Badalona; 282/K137-2017, manteniment de l’ascensor ubicat a la instal·lació
esportiva Complex Esportiu Can Cabanyes (1r, 2n i 3r trimestre) i 283/K138-2017, manteniment del
2n i 3r trimestre de l’ascensor ubicat a la instal·lació C.F. Montigalà a l’edifici secundari destinat al
CF 7. La qual cosa ha estat justificada als respectius expedients mitjançant els informes tècnics
corresponents, de dates 22/11/2017, 13/11/2017, 08/11/2017 i 08/11/2017 respectivament.
2. Els expedients han estat informats jurídicament, i han estat sotmesos a la fiscalització prèvia del
senyor interventor municipal, obrant a cadascun d’ells el corresponen informe:
(i) Inform de data 15/12/2017, expedient 281/E15,2017, que literalment diu el següent: “A
l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel cap del Departament d’Instal·lacions
Esportives en data 22/11/2017, en el qual s’indica que el servei s’ha prestat de forma idònia i
correctament per part de l’empresa.
També s’indica que al tractar-se d’un servei essencial i ineludible es va procedir a la continuació
del prestació del servei amb l’empresa LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA atès les obligacions
de la clàusula 15 “Subrogació de personal” dels plecs de prescripcions tècniques del servei de
neteja de les instal·lacions esportives municipals de Badalona. Malgrat això no consta cap acord
de l’òrgan competent acordant la continuïtat del servei.
Així mateix s’incorpora informe jurídic de la lletrada del Servei Jurídic i Administració General de
l’Àmbit de Badalona Educadora de data 27/11/2017, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar
l’enriquiment injust de l’Ajuntament procedeix l’aprovació de la despesa de les factures
relacionades a l’informe tècnic abans esmentat per un import total de 159.155,45 euros.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar- se
procedents d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat als marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació verbal, la qual està
prohibida dins de la normativa vigent..
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’ informe tècnic i de les factures
conformades pel cap del Departament d’Instal·lacions Esportives, l’empresa ha prestat els
serveis a conformitat de l’Ajuntament iels imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment al contractista de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
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(ii) Informe de data 18/12/2017, expedient 287/K142-2017, que literalment diu el següent: “Vist
l’expedient de referència en el dia d’avui es comptabilitza la despesa pel concepte de
referència, per l’import i a l’aplicació pressupostària detallada més amunt.
No obstant l’anterior aquesta Intervenció posa de manifest que no figuren desglossades a
l’expedient el número d’hores realitzades per cada professional per comprovar si es
corresponen a les que figuraven com a necessàries i adequades, i si es compleix la ratio fixada
en el plec de clàusules tècniques del procediment de contractació 19/OBR-8/17.
Consta a l’expedient còpia de l’acord de la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el
09/10/2017 mitjançant la qual s’acorda el desestiment del procediment de contractació endegat
per a l’adjudicació del contracte de serveis esportius del Casal Esportiu d’Estiu, referència
19/OBR-8/17.
A l’expedient s’incorpora un informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports en data
13/11/2017, en el qual s’indica que l’empresa Klousner SL ha facturat a raó de l’oferta
presentada en la licitació del contracte de referència i que s’ha prestat efectivament el servei
Així mateix s’incorpora informe jurídic de la lletrada adscrita al Servei i amb el vist i plau del cap
del Servei Jurídic i Administració General de l’Ambit de Badalona Educadora de data
27/11/2017, en el que s’assenyala que, per tal d’evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament
procedeix l’aprovació de la despesa de la factura.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar- se
procedent/s d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat als marge dels requisits
i tràmits exigits al text legal indicat mitjançant un procediment de contractació verbal, la qual
està prohibida dins de la normativa vigent.
En tot cas, en el present supòsit, i com es deriva de l’informe tècnic i de la factura conformada
pel cap del Servei d’Esports, l’empresa ha prestat els serveis a conformitat de l’ Ajuntament i
els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment al contractista de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de la obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
(iii) Informe de data 01/12/2017, expedient 282/K137-2017, que literalment diu el següent: “A
l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la T.A.G. lletrada adscrita al departament,
amb el vist i conforme del cap del Servei Jurídic i Administració General, de data 22 de
novembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit,
de la despesa de 961,95 Euros, derivada de les factures presentades per Ascensores del
Vallés, S.A. en dates 1 de març, 5 d’abril i 6 de juliol d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver -se procedit a la tramitació del corresponent expedient
de contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar –se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap del
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat
de l’Ajuntament i els imports són correctes.
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És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
(iv) Informe de data 01/12/2017, expedient 283/K138-2017, que literalment diu el següent: “A
l’expedient s’incorpora un informe jurídic emès per la T.A.G. lletrada adscrita al departament ,
amb el vist i conforme del cap del Servei Jurídic i d’Administració General, de data 22 de
novembre d’enguany, proposant l’aprovació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit,
de la despesa de 1.451,86 Euros, derivada de les factures presentades per Thyssenkrupp
Elevadores S.L. en dates 1 d’abril i 3 de juliol d’enguany.
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver -se procedit a la tramitació del corresponent expedient
de contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que les factures trameses no poden conceptuar –se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe tècnic i de les factures conformades pel cap del
departament d’Instal·lacions Esportives, el tercer de bona fe ha prestat el servei a conformitat
de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament al tercer que ha executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de Dret
1. El art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL, estableix que els
Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat
i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i
d’ocupació del temps lliure”.
2. Són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir un nombre d’habitants superior amb
20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat amb modificació operada per LRSAL,
les instal·lacions esportives d’ús públic.
3. L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en tot
cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i la
gestió dels equipaments municipals i la regulació i la gestió dels equipaments esportius i
d’oci i promoció d’activitats.
4. L’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les competències
pròpies municipis en matèria esportiva:
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“1 Correspon als municipis:
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial,
especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i
recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya.
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme
municipal.
d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori.
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i
qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipaments
esportius.
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades
per aquesta Llei.
2 Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori
d’instal·lacions esportives d’ús públic.”
5. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
com a font d’obligacions.
6. Segons reiterada jurisprudència del TS, concretament, la Sentència del T.S., Sala del
Contenciós Administratiu, de 21 de març de 1991 i que diu
" ...... Porque el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio,
en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo
beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos
efectos sin causa –enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las
formas exigidas en el régimen administrativo. Más estos efectos sin causa, por la forma, se
convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara. Así pues, ......... la causa
del abono no es la causa del contrato inexistente en lo formal sino la causa de que no se
produzca un enriquecimiento y un empobrecimiento sin causa.”
7. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona
del Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal
que excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia
tanto civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio
prohibitivo del enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una
sentencia, como ha declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de
diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció
per enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom
del qual es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli,
que no provingui directament del comportament de qui el pateix”.
8. Així doncs, en el cas objecte del present informe, s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord
amb la STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordants
LRJPAC.
9. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent disposen que, pel que
fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà d’ajustarse al que disposa el TRLCSP. L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que va aprovar el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa,
en relació al procediment d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en
l’article 111. Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000
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euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres
contractes, sens perjudici del que disposa l’article 206 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la
capacitat d’obrar, regula que la capacitat d’obrar dels empresaris que fossin persones
jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte
fundacional, en els que constin les normes per les que es regula la seva activitat,
degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus
de persona jurídica de que es tracti. L’article 54.2, pel que fa a les condicions d’aptitud,
disposa que els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació
que constitueixi l’objecte del contracte.
10. La intervenció municipal ha informat els expedients de referència en data 15/12/2017 i
18/12/2017respectivamen respectivament.
11. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de
Govern Local, tal i com disposen les Bases d’Execució del Pressupost (acord de Ple de data
27/06/2017), i que, de conformitat amb la STC 161/2013 de 26 de setembre(BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local en sessió pública, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució.
Proposta d’Acord
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local Pública, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord.
PRIMER.- APROVAR les factures i la despesa del enriquiment injust a favor de les empreses:
Núm. Expedient
Empresa
Nif
Factura nº.

Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació
Núm. Expedient
Empresa
Nif
Factura nº.

Import
Aplicació
Pressupostaria
Núm. Operació

281/E15-2017
50022116-FEXP2017/000002
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA
A28297869
170229,170341,170449, 170560,
170656,170854, 170855, 171002,
171080
159.155,45€ import total (de l’1 de
febrer al 31 d’octubre de 2017)
2017 N 51121094 3420 22700

287/K142-2017
50022116-CM-SRC2017/000004
KLOUSNER, SL
B64145550
86

12017000042874/1

12017000041789/1

282/K137-2017
50022116-CM-SRC2017/000002
ASCENSORES DEL VALLÈS, SA
A58326067
2017 2/722562
2017 2/726619
2017 2/730627
320,65€ + 320,65€ + 320,65€ =
961,95€
2017 N 51121094 3420 21300

283/K138-2017
50022116-CM-SRC2017/000003
THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL
B46001897
9001061699
9001183151

12017000042804/1

12017000042828/1
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SEGON.- NOTIFICAR el present Acord als interessats i al departament gestor.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
13. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de Klousner, S.L. i la despesa
corresponent.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
20461037-FEXP2017/000001
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
214/MOB-29/17
Procediment d’adjudicació
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient
Reconeixement crèdit Setmana de la Mobilitat 2017
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’ha portat a terme, i consta
a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 2/11/2017.
Informe jurídic de data 05/12/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 15/12/2017.
Consta als expedients relacionats anteriorment informes d’intervenció de dates 15/12/2017.
Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments, amb
unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o
íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2.- D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients
3.- A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit
d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat
delegada en la Junta de Govern Local tal com les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
5.- Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible.
6.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que inclogui a l’ordre del dia de la
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Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable Prospera i sostenible i, si escau, de la
Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de KLOUSNER, SL, amb NIF
B6414555-0, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 20461037 1340 22799

A

12017000031174/1

13.128,50

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució dels treballs
realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o
serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de
pertinent aplicació:
Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

EMIT-7

30/09/2017

13.128,50

ES-B6414555-0

KLOUSNER, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
ES-B6414555-0

KLOUSNER, SL

Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al Tinent
d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que proposi a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible que dictamini favorablement aquesta
proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de conformitat.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i proposo a la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible que dictamini
favorablement aquesta proposta i a la Junta de Govern Local publica, que resolgui de
conformitat.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local
publica RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta minuts, de la qual com
secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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