Secretaria General

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

22
Junta de Govern Local
Extraordinària
19 de novembre de 2018
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a dinou de novembre de 2018, es reuneix la
Junta de Govern Local en primera convocatòria.
Regidors/es

Sra. Teresa González Moreno (1r tinent d’alcaldia que
assumeix la Presidència de la Junta)
Sr. Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Sr. Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor

Sr. Isidre Martí i Sardà
Sr. Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Alcalde
Tresorer

Sr. Alejandro Pastor López (Excusa la seva assistència)
Sr. Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 21 corresponent a la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2018.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada
de Reis adjudicat a l'empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL per l'import total de 156.090,00 euros
IVA inclòs i pel període d'un any.
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el projecte paisatgístic de condicionament del camí d'accés a Can
Miravitges fase I.
4. Aprovar el projecte d'adequació paisatgística del pas sota B-20 del camí de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona.
5. Aprovar el projecte d'urbanització UA del creuament dels carrers Sta. Barbara i Vila VallLlebrera.
6. Aprovar inicialment el projecte de substitució de fusteria i persianes de les finestres de
l'escola Ventós Mir.
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Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
7. Proposta d'acord d'aprovació de les propostes d'adjudicació de subvencions concurrència
competitiva referents a Participació (2a) per elevar la proposta d'adjudicació definitiva a
l'Alcaldia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 21 corresponent a la sessió ordinària del dia 5 de novembre de
2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de
novembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
cavalcada de Reis adjudicat a l'empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL per l'import total de
156.090,00 euros IVA inclòs i pel període d'un any.
Identificació de l’expedient
Tipus
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Núm. expedient:

Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i
posada en pràctica de la Cavalcada de Reis per l’any 2019.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
160/E11-2018
51220049-CONT-PRCON2018/000001

Antecedents
1. En data 20 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació,
número 0639-CNT-CSEOB2016/1, corresponent al contracte de serveis de gestió i posada en
pràctica de la Cavalcada de Reis 2017, que es tramita de manera ordinària i per procediment
obert, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
la despesa corresponent. En data 4 de juliol de 2016 es va publicar l’anunci de licitació de
l’esmentada licitació al BOPB, així com al tauler d’anuncis oficial i al perfil del contractant.
2. En data 10/10/2016 per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar adjudicar el
contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada de Reis 2017 a l’empresa
TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF B-59489351 per ser la seva proposició la que conté
l’oferta econòmicament més avantatjosa, en aplicació dels criteris de valoració establerts a la
clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació,
segons la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 29 de juliol de 2016; i en data el
dia 25 d’octubre de 2016 es va signar l’oportú contracte.
3. La Junta de Govern Local, de data 23/10/2017, va aprovar la pròrroga del contracte de
serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada de Reis a l’empresa TRÀNSIT
PROJECTES, SL amb NIF B-59489351, per a l’any 2018.
4. En data 12 de juny de 2018, l’empresa adjudicatària TRÀNSIT PROJECTES, SL ha
manifestat expressament la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del contracte de serveis de
gestió i posada en pràctica de la cavalcada de Reis per a l’any 2019.
5. En data 23 de juliol 2018 el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe tècnic
segons el qual proposa que es procedeixi a la pròrroga per a l’edició de l’any 2019, a favor de
l’empresa TRÀNSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351.
Pel que fa al pressupost de la Cavalcada per a l’any 2019, el valor serà de 129.000 EUR + 21%
d’IVA, total 156.090 EUR IVA inclòs. La quantitat de 52.000 EUR més 21% IVA, total 62.920
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EUR IVA inclòs, ha d’anar a càrrec de la partida núm. 51220049-3347-22610 del pressupost
municipal de l’any 2018, en pròrroga del de 2017, i que la quantitat de 77.000 EUR més 21%
IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient en l’aplicació pressupostària de l’any 2019.
El termini d’execució del contracte abastarà des del dia d’inici de l’acte dels Carters Reials,
l’Arribo i la Cavalcada el dia 5 de gener, i fins el dia 31 de gener, data màxima per retirar tota la
producció tècnica de les carrosses (so, llum, neteja, etc).
6. En data 24 d’octubre de 2018, la intervenció municipal ha informat favorablement l’expedient
de referència.
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
autònomes, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. L’art. 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), preceptua que el contracte
de subministraments i serveis, es consideren un contractes administratius, que per tant, a tenor
de l’apartat 2n del mateix article, es regiran, en relació amb la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció, per aquesta Llei, i les seves disposicions de desenvolupament;
supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de Dret administratiu i en el seu defecte les
normes de Dret.
3. L’art. 109 del TRLCSP, preceptua que a l’expedient administratiu haurà d'incorporar-se el
certificat d'existència de crèdit o document que legalment li substitueixi, i la fiscalització prèvia
de la intervenció, si escau, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària. A la seva vegada, segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció
municipal ha de fi l’existència de crèdit adequat i suficient.
4. Els plecs de prescripcions administratives que regula l’esmentat contracte expressa
literalment:
“Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga
1. La durada del contracte s’estableix en 1 any.
2. De conformitat amb el que preveu l’ article 23.2 del TRLCSP en relació amb el que
disposa l’article 303.1, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa per dos
períodes d’un any cadascun d’aquests per mutu acord d’ambdues parts manifestat amb
una antelació mínima de cinc mesos al finiment de la vigència del contracte.
3. No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors,
en el seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’eventual pròrroga del contracte.
4. La manca de pròrroga no originarà per sí mateixa indemnització pel contractista en
concepte de danys i perjudicis.”
5. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de Govern Local d’acord
amb la resolució de delegació de competències de l’Alcalde de data 25/06/2018.
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, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
cavalcada de Reis adjudicat a l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF B-59489351, per
l’import total de 156.090,00 euros IVA inclòs i pel període d’un any.
SEGON.- Aprovar la despesa d’aquest contracte que ascendeix a la quantitat de 129.000,00
euros + 27.090,00 euros d’IVA. Total: 156.090,00 EUR IVA inclòs. La quantitat de 52.000 EUR
més 21% IVA, total 62.920 EUR IVA inclòs, ha d’anar a càrrec de la partida núm. 512200493347-22610 amb número d’operació 12018000026995/1 del pressupost municipal d’enguany, i
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la quantitat de 77.000 EUR més 21% IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària de l’any 2019.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
municipal, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el projecte paisatgístic de condicionament del camí d'accés a Can
Miravitges fase I.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució d’aprovació Projecte
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter del document
Exhaureix la via administrativa
Expedient
68/P-45/18
Objecte
Projecte paissaigístic de condicionament del Camí d’accés a Can
Miravitges Fase I
Fets
El Servei de Gestió del Medi Natural ha presentat per a la seva aprovació el projecte
paisatgístic de condicionament del Camí d’accés a Can Miravitges Fase I, redactat pels
arquitectes La Suma en l’any 2011 i actualitzat de preus a desembre de 2017 per l’arquitecte
Tècnic P.M.J.
El pressupost total d’aquest projecte és de 239.095,72€ (valor estimat per execució de
197.599,77€ i 41.495,95€ que correspon a l’IVA). L’objecte que conté aquest Projecte està previst
en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 30616118-1723-6010000 Projecte 2017-09ANNEXP2017.
El projecte ha estat supervisat i informat favorablement pel Servei de Gestió de Medi Natural de
l’ajuntament, com a responsables de la supervisió dels projectes d’obres municipals.
També ha emès informe jurídic el Departament de Contractes i Tramitació Administrativa en el
que es justifica l’adequació de la documentació presentada amb la normativa de contractació i
el procediment aplicables per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Procediment. Els tràmits procedimentals d’aprovació hauran d’ajustar-se al previst a l’art.
235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i arts 37 i
concordants de l’esmentat ROAS, amb aprovació inicial per l’òrgan competent per aprovar la
despesa, informació pública per termini de 30 dies i aprovació definitiva. Aquesta aprovació
definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial amb, si s’escau,
informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió dels projectes.
- Competència. Respecte a la competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries
locals, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i DA segona.1 de la LCSP, correspon a l’alcalde. No obstant això, l’alcalde ha
delegat aquesta competència, quan la quantia superi els 80.000,00€, en la Junta de Govern
local per Decret de data 25 de juny de 2018.
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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte paisatgístic de condicionament del Camí d’accés a Can
Miravitges Fase I, redactat pels arquitectes La Suma en l’any 2011 i actualitzat de preus a
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desembre de 2017 per l’arquitecte Tècnic P.M.J., amb tots els documents que el formen i que
són la memòria, els plecs de prescripcions tècniques generals i particulars, el pressupost
integrat per amidaments, preus descomposts i resum final, els plànols i l’Estudi bàsic de
seguretat i salut en la construcció. El pressupost total d’aquest projecte és de 239.095,72€ del
qual correspon la quantitat de 197.599,77€ al valor estimat per execució i la quantitat de
41.495,95€ correspon a l’IVA. L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost
municipal amb aplicació a la partida 30616118-1723-6010000 Projecte 2017-09-ANNEXP2017.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES naturals
perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en
cas de no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
4. Aprovar el projecte d'adequació paisatgística del pas sota B-20 del camí de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter del document
Exhaureix la via administrativa
Expedient
68/P-45/18
Objecte
Projecte d’adequació paisatgística del pas sota B-20 del Camí de Sant
Jeroni de la Murtra
Fets
El Servei de Gestió del Medi Natural ha presentat per a la seva aprovació el projecte
d’adequació paisatgística del pas sota B-20 del Camí de Sant Jeroni de la Murtra, redactat pels
arquitectes I.J. i C.V. de l’empresa Jansana de la Villa, de PAAUW, Arquitectes SLP.
El pressupost total d’aquest projecte és de 124.997,86€ (valor estimat per execució de
103.304,02 € i 21.693,84€ que correspon a l’IVA).
El projecte ha estat supervisat i informat favorablement pel Servei de Gestió de Medi Natural de
l’ajuntament, com a responsables de la supervisió dels projectes d’obres municipals.
També ha emès informe jurídic el Departament de Contractes i Tramitació Administrativa en el
que es justifica l’adequació de la documentació presentada amb la normativa de contractació i
el procediment aplicables per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Procediment. Els tràmits procedimentals d’aprovació hauran d’ajustar-se al previst a l’art.
235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i arts 37 i
concordants de l’esmentat ROAS, amb aprovació inicial per l’òrgan competent per aprovar la
despesa, informació pública per termini de 30 dies i aprovació definitiva. Aquesta aprovació
definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial amb, si s’escau,
informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió dels projectes.
- Competència. Respecte a la competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries
locals, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i DA segona.1 de la LCSP, correspon a l’alcalde. No obstant això, l’alcalde ha delegat
aquesta competència, quan la quantia superi els 80.000,00€, en la Junta de Govern local per
Decret de data 25 de juny de 2018.
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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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar el Projecte d’adequació paisatgística del pas sota B-20 del Camí de Sant
Jeroni de la Murtra, redactat pels arquitectes I.J. i C.V. de l’empresa Jansana de la Villa, de
PAAUW, Arquitectes SLP, amb tots els documents que el formen i que són la memòria, els
plecs de prescripcions tècniques generals i particulars, el pressupost integrat per amidaments,
preus descomposts i resum final, els plànols i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la
construcció. El pressupost total d’aquest projecte és de 124.997,86€ del qual correspon la
quantitat de 103.304,02€ al valor estimat per execució i la quantitat de 21.693,84€ correspon a
l’IVA.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES naturals
perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en
cas de no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
5. Aprovar el projecte d'urbanització UA del creuament dels carrers Sta. Barbara i Vila
Vall-Llebrera.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució aprovació Projecte
Títol
Projecte d’Urbanització UA6 creuament carrers Sta. Bàrbara i Vila
Vall-Llebrera
Categoria documentació Projecte
Referència expedient
76/P-48/18
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització de l’espai públic situat en el creuament dels carrers Sta. Bàrbara i Vila Vallllebrera, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per el Sr. D.R.S.
arquitecte de la empresa promotora Quirolia, S.L. Es tracta d’un document tècnic presentat pel
promotor en data del mes de setembre de 2018, que inclou les esmenes i observacions dels
diferents informes emesos pels departaments municipals.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (09/10/2018), Plànol de la Ciutat (13/02/2018), Gestió del Verd Urbà (05/03/2018) i pel
Servei de Manteniment d’Espais Públics (15/03/2018), els quals consten a l’expedient.
El projecte presentat defineix les obres d’urbanització a executar en l’àmbit del Projecte
d’Urbanització de la Unitat d’actuació núm. 6 en la confluència dels carrers Sta. Bàrbara i Vila
Vall-llebrera la Modificació Puntual del Pla General Metropolità.
Segons informe emès pel tècnic municipal del Departament de Control de Projectes i Obres
d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva
aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les
d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 284.151,85 € (valor estimat d’import
234.836,24 € i l’IVA aplicable -21%- de 49.315,61 €). Es preveu un cost de manteniment anual
de 5.317,43 €.
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Fonaments de dret
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria,
els Plecs de Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall
necessaris per definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i
resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24
d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que
requereix aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini de 30 dies i
aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a
la resolució inicial, i també haurà de publicar-se.
4.- La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, d’acord amb l’article
53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a
l’alcalde si l’actuació està prevista al pressupost municipal, la qual l’ha delegat en La Junta de
Govern Local quan l’import és superior a 80.000 €, en resolució de data 25 de juny de 2018.
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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el
Projecte d’urbanització de l’espai públic situat en el creuament dels carrers Sta. Bàrbara i Vila
Vall-llebrera, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per el Sr. D.R.S.
arquitecte de la empresa promotora Quirolia, S.L. Es tracta d’un document tècnic presentat pel
promotor en data del mes de setembre de 2018, que inclou les esmenes i observacions dels
diferents informes emesos pels departaments municipals.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (09/10/2018), Plànol de la Ciutat (13/02/2018), Gestió del Verd Urbà (05/03/2018) i pel
Servei de Manteniment d’Espais Públics (15/03/2018), els quals consten a l’expedient.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 284.151,85 € (valor estimat d’import
234.836,24 € i l’IVA aplicable -21%- de 49.315,61 €). Es preveu un cost de manteniment anual
de 5.317,43 €.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
6. Aprovar inicialment el projecte de substitució de fusteria i persianes de les finestres
de l'escola Ventós Mir.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució aprovació Projecte
Òrgan que resol
Junta de Govern
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Caràcter del document
Objecte
Expedient

Òrgan que resol
Projecte de Substitució de fusteria i persianes de les finestres de
l’Escola Ventós Mir
78/P-50/18

Fets
El Servei d’Obres, Projectes i Manteniment ha presentat per a la seva aprovació un Projecte de
Substitució de fusteria i persianes de les finestres de l’Escola Ventós Mir. El solar està qualificat pel
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976, com a zona 7b
(equipament docent).
L’esmentat Projecte ha estat redactat pels tècnics del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment de
l’Àrea d’Educació en data 30 d’octubre de 2018 i el pressupost total és d’import 184.268,99 €
(valor estimat per execució de 152.288,42 € i 31.980,57 € que correspon a l’IVA).. L’objecte que
conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida
51036000/3231/63200000.
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la
seva aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, justifica el compliment de la normativa aplicable tant en relació al
contingut de l’esmentat Projecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fo n a men t s de dre t
- Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de 30 dies
i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la resolució inicial amb, si
s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió dels Projectes.
- La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde qui ha
delegat aquesta competència en la Junta de Govern, quan l’import és superior a 80.000 €, en
resolució de data 25 de juny de 2018.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, 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
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Substitució de fusteria i persianes de les finestres de
l’Escola Ventós Mir que el pressupost total és d’import 184.268,99 € (valor estimat per execució
de 152.288,42 € i 31.980,57 € que correspon a l’IVA). L’objecte que conté aquest Projecte està
previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 51036000/3231/63200000.
Els documents tècnics que formen part del Projecte que s’aprova –i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24 d’octubre-prèvia supervisió del seu contingut, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, han estat informats favorablement.
SEGON.- Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de trenta dies perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
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Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del Projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://Projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/Projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
7. Proposta d'acord d'aprovació de les propostes d'adjudicació de subvencions
concurrència competitiva referents a Participació (2a) per elevar la proposta
d'adjudicació definitiva a l'Alcaldia.
DICTAMEN
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Acord de la Junta de Govern Local
Interessats
Objecte
Expedient:

Diverses entitats interessades.
Proposta a l’Alcaldia sobre la concessió de subvencions per
concurrència competitiva, primera convocatòria, referents als annexos
annex A) Participació ciutadana (segona part)
304/SUB-6/18

Antecedents
1. Instrucció de l’alcaldia de data 4 d’octubre de 2018 quin contingut es el següent:
“Ates l’acord de l’ajuntament ple de data 30 de gener de 2018 que aprovà provisionalment
les bases específiques de subvencions per concurrència competitiva per 2018, referents a
programes o activitats referits a entitats veïnals, joventut, convivència, feminismes, serveis
socials, culturals, de gent gran, d’esports, de cooperació pel desenvolupament, i salut, acord
que va esdevenir definitiu, -llevat per l’annex l) referit a cooperació al desenvolupament-, pel
fet de no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública d’aquell
acord.
Atès que en dates 23 de febrer i 8 d’agost de 2018, per resolució d’aquesta alcaldia, és va
procedir a convocar als diferents interessats per tal que presentessin les seves sol·licituds
que es podien presentar entre els dies 14 de març de 2018 i el 13 d’abril de 2018.
Atès que s’han presentat diverses sol·licituds pels diferents annexos i que, d’acord amb el
que preveuen les bases específiques, article 8, en relació amb la normativa de subvencions
i les bases d’execució del pressupost, correspondrà a aquesta alcaldia atorgar les
corresponents subvencions i/o desestimar les sol·licituds, si s’escau, prèvia proposta que
haurà d’acordar la Junta de Govern Local.
Als efectes de complir amb el principi d’eficàcia i tenint en compte que aquests
procediments mantenen una identitat substancial es considera convenient procedir a
l’acumulació dels mateixos en el sentit de que l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern
Local com a proposta prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la
concessió i/o denegació de les subvencions sol·licitades sigui únic.
Per tot això, ordeno
Que per part del servei jurídic i d’administració general de l’àmbit de Recursos Interns,
Participació i Habitatge es procedeixi a INCOAR expedient per tramitar la proposta de
resolució final referent a l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern Local com a proposta
prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la concessió i/o
denegació de les subvencions sol·licitades, en el sentit de proposta que eleva a la Junta de
Govern Local les diferents propostes plantejades pels àmbits concernits.”
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2. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats que
duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de
Badalona durant l’any 2018, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter veïnal, de joventut, de convivència, sobre
feminisme, de serveis socials, culturals, de gent gran, d’esports, cooperació per al
desenvolupament i salut.
3. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament (llevat de l’annex I) de cooperació al desenvolupament) al no haver-se presentat
cap al·legació.
4. L’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va ser de data
20 d’abril de 2018.
5. En data 23 de febrer de 2018, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats de caràcter veïnal, que realitzin durant l´any
2018, 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 14 de març de 2018 al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia
15 de març fins al dia 13 d´abril.
6. Per part de l’àrea de Participació i Coordinació Territorial d’aquest àmbit, exercint les seves
competències, ha formulat una proposta, en data 8 de novembre de 2018, referent a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex A) Participació ciutadana (segona part)
“DICTAMEN
Identificació de l'expedient
Tipus de
Acord de la Junta de Govern Local
document
Interessats

Objecte
Expedient:

Entitats veïnals
Proposta a l’alcaldia sobre la concessió de subvencions per concurrència
competitiva, primera convocatòria, referents a l’annex A) d’entitats veïnals
per promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns i veïnes en la gestió del bé comú de la ciutat, segona
part
40959015-CONJ-SOLS2018/000002

Fets
1. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats que
duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de
Badalona durant l’any 2018, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter veïnal, de joventut, de convivència, sobre
feminisme, de serveis socials, culturals, de gent gran, d’esports, cooperació per al
desenvolupament i salut.
2. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament (llevat de l’annex I) de cooperació al desenvolupament) al no haver-se presentat
cap al·legació.
3. L’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va ser de data
20 d’abril de 2018.
4. En data 23 de febrer de 2018, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats de caràcter veïnal, que realitzin durant l´any
2018, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que
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complementin la competència municipal. Es va publicar l´anunci en data 14 de març de 2018 al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia
15 de març fins al dia 13 d´abril.
5.- Les entitats que es relacionaran han presentat sol·licituds de subvenció dins del termini, en
relació a l’annex A) d’entitats veïnals, d’acord amb les següents dades:
Districte primer:
AV. CENTRE
1.950,00 €

907,00 €

1.650,00 €

767,00 €

5.000,00 €
8.600,00 €

2.326,00 €
4.000,00 €

Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes (Batecs de barri)
Cursos i tallers (casal d’avis)

475,00 €

425,00 €

120,00 €

120,00 €

Promoció de la relació entre grups veïnals (Cinema
a la fresca)

175,00 €

150,00 €

Activitats de col·laboració amb la comunitat
educativa (grup en defensa educació pública)

75,00 €

75,00 €

5.175,00 €

2.205,00 €

300,00 €

225,00 €

110,00 €

110,00 €

6.430,00 €

3.310,00 €

50,00 €

50,00 €

1.650,00 €

1.250,00 €

250,00 €

250,00 €

Activitat lúdiques i festives (Revetlla de Sant Joan )

1.110,00 €

500,00 €

TOTAL

3.060,00 €

2.050,00 €

9.500,00 €

4.500,00 €

9.500,00 €

4.500,00 €

5.581,58 €
5.418,42 €
11.000,00 €

1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

3.432,00 €

1.554,00 €

Activitat lúdiques i festives
Programes i activitats per a promoure la
convivència i el civisme (Activitats per a la millora
del barri i la Convivència)
Cursos i tallers (programació estable)
TOTAL
AV. CAN MERCADER

Activitat lúdiques i festives ( Festes Can mercader,
havaneres, Nadal, revetlla Sant Joan, palmons de
Pasqua)
Activitats de solidaritat (Menjar per Nadal)
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (estalviem energia)
TOTAL
AV. CAN SOLEI
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (Moneda social)
Programes
d'informació,
orientació
assessorament als veïns i veïnes
Cursos i tallers (taller de pintura)

i

AV. PROGRES
Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL

Districte segon:
AV. NOVA LLOREDA SUD
Activitat lúdiques i festives
Cursos i tallers
TOTAL
AV. SISTRELLS
Activitat lúdiques
cavalcada de reis)

i

festives

(festa

jubilats,
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Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes

2.424,00 €

1.098,00 €

2.094,00 €

948,00 €

TOTAL
AV. MONTIGALÀ
Activitat lúdiques i festives(festes major, revetlla
Sant Joan)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes

7.950,00 €

3.600,00 €

3.710,00 €

1.000,00 €

1.590,00 €

1.000,00 €

Cursos i tallers

1.500,00 €
6.800,00 €

1.000,00 €
3.000,00 €

2.200,00 €

700,00 €

2.555,00 €

969,50 €

1.330,00 €
6.085,00 €

1.330,50 €
3.000,00 €

214,46 €

100,00 €

Activitat lúdiques i festives (Festa major, concurs
de paelles, fi de curs activitats)

3.069,68 €

1.325,00 €

Activitats socioculturals (excursions)

3.500,00 €

600,00 €

Cursos i tallers (classes hip hop, sevillanes,
castanyoles, country, balls de saló, dansa
oriental, gimnàstica per a la gent gran)

2.007,31 €

725,00 €

TOTAL

8.791,45 €

2.750,00 €

4.087,82 €

2.000,00 €

2.250,00 €

1.170,00 €

6.337,82 €

3.170,00 €

2.151,37 €

1.640,62 €

2.600,00 €
1.000,00 €
5.751,37 €

1.698,63 €
660,75 €
4.000,00 €

2.460,00 €

1.960,00 €

200,00 €

200,00 €

600,00 €

600,00 €

TOTAL
AV FONDO SISTRELLS
Activitat lúdiques i festives (festa major)
Programes
d'informació,
orientació
assessorament als veïns i veïnes

i

Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL

Districte tercer:
AV. BONAVISTA
Programes
d'informació,
orientació
assessorament als veïns i veïnes

i

Districte quart:
AV. SANT JOAN DE LLEFIÀ ALT
Cursos i tallers (arts marcials, esport de contacte,
pilates, fit, guitarra, ball, tallers manualitats)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
TOTAL
AV SANT MORI DE LLEFIÀ
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes (cessió espai)
Activitats socioculturals (excursions)
Activitat lúdiques i festives (festes del barri)
TOTAL
AV. SANT ANTONI DE LLEFIÀ
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania
Cursos i tallers (tallers noves tecnologies, de
percussió)
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Activitat lúdiques i festives (recuperació tradicions
socioculturals, festes populars)
TOTAL
AV. JUAN VALERA
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Activitat lúdiques i festives
TOTAL
AV. VERGE DE LA SALUT
Activitats lúdiques i festives ( Festes del barri)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Activitats socioculturals (excursions)

TOTAL

3.640,00 €

690,00 €

6.900,00 €

3.450,00 €

2.170,00 €

1.500,00 €

4.050,00 €
6.220,00 €

2.500,00 €
4.000,00 €

1.400,00 €

600,00 €

2.346,97 €

900,00 €

1.800,00 €

1.000,00 €

5.546,97 €

2.500,00 €

4.805,00 €
1.126,96 €
1.292,04 €
1.021,00 €
1.365,00 €

3.065,00 €
546,00 €
712,04 €
441,00 €
1.365,96 €

4.805,00 €

3.065,00 €

Districte sisè:
AV SANT ROC
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes servei de
mediació, assessorament tècnic, acció social,
assessorament jurídic)
- Servei de mediació
- Assessorament tècnic
- Acció social
- Assessorament jurídic
TOTAL

6. Les diferents propostes de concessió que es proposen son les següents:
Districte primer
Activitats

Subvenció sol·licitada

Subvenció que es
proposa

AV. CENTRE
907,00 €

907,00 €

767,00 €

767,00 €

2.326,00 €
4.000,00 €

2.326,00 €
4.000,00 €

Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes (Batecs de barri)
Cursos i tallers (casal d’avis)

425,00 €

425,00 €

120,00 €

120,00 €

Promoció de la relació entre grups veïnals
(Cinema a la fresca)

150,00 €

150,00 €

Activitats de col·laboració amb la comunitat
educativa (grup en defensa educació pública)

75,00 €

75,00 €

Activitat lúdiques i festives
Programes i activitats per a promoure la
convivència i el civisme (Activitats per a la millora
del barri i la Convivència)
Cursos i tallers (programació estable)
TOTAL
AV. CAN MERCADER
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Activitat lúdiques i festives ( Festes Can mercader,
havaneres, Nadal, revetlla Sant Joan, palmons de
Pasqua)
Activitats de solidaritat (Menjar per Nadal)

2.205,00 €

2.205,00 €

225,00 €

225,00 €

110,00 €

110,00 €

3.310,00 €

3.310,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (Moneda social)

50,00 €

50,00 €

Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Cursos i tallers (taller de pintura)
Activitat lúdiques i festives (Revetlla de Sant
Joan )
TOTAL
AV. PROGRES

1.250,00 €

1.250,00 €

250,00 €

250,00 €

500,00 €

500,00 €

2.050,00 €

2.050,00 €

Activitats socioculturals (excursions)

4.500,00 €

3.900,00 €

4.500,00 €

3.900,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania (estalviem energia)
TOTAL
AV. CAN SOLEI

TOTAL
Districte segon
Activitats

Subvenció sol·licitada

Subvenció que es
proposa

AV. NOVA LLOREDA SUD
Activitat lúdiques i festives
Cursos i tallers
TOTAL

1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

1.554,00 €

1.504,00 €

1.098,00 €

1.048,00 €

948,00 €

948,00 €

3.600,00 €

3.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €
3.000,00 €

580,00 €
2.580,00 €

700,00 €

700,00 €

969,50 €

969,50 €

1.330,50 €
3.000,00 €

1.330,50 €
3.000,00 €

AV. SISTRELLS
Activitat lúdiques i festives (festa jubilats,
cavalcada de reis)
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
TOTAL
AV. MONTIGALÀ
Activitat lúdiques i festives(festes major, revetlla
Sant Joan)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Cursos i tallers
TOTAL
AV FONDO SISTRELLS
Activitat lúdiques i festives (festa major)
Programes
d'informació,
orientació
assessorament als veïns i veïnes

i

Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL
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Districte tercer
Activitats

Subvenció sol·licitada

Subvenció que es
proposa

AV. BONAVISTA
Programes
d'informació,
orientació
assessorament als veïns i veïnes

i

100,00 €

100,00 €

1.325,00 €

1.325,00 €

Activitats socioculturals (excursions)

600,00 €

600,00 €

Cursos i tallers (classes hip hop, sevillanes,
castanyoles, country, balls de saló, dansa oriental,
gimnàstica per a la gent gran)

725,00 €

725,00 €

TOTAL

2.750,00 €

2.750,00 €

Activitat lúdiques i festives (Festa major, concurs
de paelles, fi de curs activitats)

Districte quart
Activitats

Subvenció sol·licitada

AV. SANT JOAN DE LLEFIÀ ALT
Cursos i tallers (arts marcials, esport de contacte,
pilates, fit, guitarra, ball, tallers manualitats)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
TOTAL

Subvenció que es
proposa

2.000,00 €

2.000,00 €

1.170,00 €

1.100,00 €

3.170,00 €

3.100,00 €

1.640,62 €

1.640,62 €

1.698,63 €
660,75 €
4.000,00 €

1.198,63 €
660,75 €
3.500,00 €

1.960,00 €

1.960,00 €

200,00 €

200,00 €

600,00 €

600,00 €

690,00 €

690,00 €

3.450,00 €

3.450,00 €

1.500,00 €

1.300,00 €

2.500,00 €
4.000,00 €

1.810,00 €
3.110,00 €

600,00 €

600,00 €

900,00 €

900,00 €

1.000,00 €
2.500,00 €

1.000,00 €
2.500,00 €

AV SANT MORI DE LLEFIÀ
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes (cessió espai)
Activitats socioculturals (excursions)
Activitat lúdiques i festives (festes del barri)
TOTAL
AV. SANT ANTONI DE LLEFIÀ
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la
ciutadania
Cursos i tallers (tallers noves tecnologies, de
percussió)
Activitat lúdiques i festives (recuperació tradicions
socioculturals, festes populars)
TOTAL
AV. JUAN VALERA
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Activitat lúdiques i festives
TOTAL
AV. VERGE DE LA SALUT
Activitats lúdiques i festives ( Festes del barri)
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes
Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL

Junta de Govern Local. Sessió núm. 22 / 19-11-2018

15

Secretaria General

Districte sisè
Activitats

Subvenció sol·licitada

Subvenció que es
proposa

AV SANT ROC
Programes
d'informació,
orientació
i
assessorament als veïns i veïnes servei de
mediació, assessorament tècnic, acció social,
assessorament jurídic)
- Servei de mediació

546,00 €

346,00 €

- Assessorament tècnic

712,04 €

512,04 €

- Acció social

441,00 €

241,00 €

1.365,96 €
3.065,00 €

1.303,46 €
2.402,50 €

- Assessorament jurídic
TOTAL

7. Consten en els diferents expedients generats per a cada sol·licitud els corresponents
informes tant tècnics com jurídics, així com l’informe favorable de la intervenció municipal.
Fonaments de dret
Es reprodueixen els fonaments de dret, que consten en els diferents informes jurídics emesos
individualment per cada expedient de sol·licitud, següents:
Primer. Segons el que disposen els articles 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 l´art. 122 del
reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, tots dos en relació a l´art.2 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions- LGS-, els ens locals poden atorgar
subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat pública o interès social, que
supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local.
Segon. 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.
Tercer. L´esmentada adaptació s´ha realitzat a l´empara de l´art 172 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l´Annex IV de les bases d’execució del pressupost municipal de 2018,
en pròrroga del 2017
Quart. La base 3a de les bases específiques vigents per aquesta convocatòria estableix les
condicions i requisits que s’han d’acreditar. Els apartats 2 i 3 de l’annex A) Entitats Veïnals
també regulen els requisits específics i els criteris de valoració de les sol·licituds, fent menció
expressa al compliment del requisits de l’article 9 de l’annex IV sobre subvencions de les bases
d’execució del pressupost municipal vigent. Segons l’informe tècnic del servei de participació, el
sol·licitant compleix amb aquestes requisits.
Cinquè. D’acord amb el que es disposa a l’article 14 de l’annex IV de les bases d’execució del
pressupost municipal, els interessats han de complimentar les sol·licituds amb:
1.“...Petició de subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l’activitat
projectada.
2.Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les quals es sol·licita subvenció...”
En el mateix sentit de l’article anterior, la base 4.1 de les bases específiques d’aplicació,
disposa el mateix.
Sisè. Segons l’apartat 5 de l’annex A) Entitats Veïnals, l’import de la subvenció, per norma
general, no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliquin. En casos
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excepcionals, podrà arribar a cobrir fins el 75% del cost, a les propostes que hagin obtingut
més de 70 punts de valoració i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient.
Setè. D’acord amb l’apartat 6 de l’annex A) Entitats Veïnals, es realitzarà el pagament anticipat
del 50% de l’import subvencionat, sempre que el beneficiari hagi acceptat prèviament la
subvenció.
Vuitè. D’acord amb el que es disposa als articles 214 i següents de la llei d’hisendes locals,
l’expedient haurà de ser informat per la intervenció municipal.
Novè. Segons disposa la base 8 de les bases específiques reguladores aprovades, així com a
l’annex IV de les bases d´execució del pressupost, l´òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l´alcalde a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix, la
competència, per a l´autorització, la disposició i l´obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 25 de juny de 2018 i 5 de juliol de 2018.
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, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Districte primer
Activitats

Subvenció que es
proposa

AV. CENTRE
Activitat lúdiques i festives

907,00 €

Programes i activitats per a promoure la convivència i el civisme (Activitats
per a la millora del barri i la Convivència)
Cursos i tallers (programació estable)
TOTAL
AV. CAN MERCADER

767,00 €

Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
(Batecs de barri)
Cursos i tallers (casal d’avis)
Promoció de la relació entre grups veïnals (Cinema a la fresca)

2.326,00 €
4.000,00 €
425,00 €
120,00 €
150,00 €

Activitats de col·laboració amb la comunitat educativa (grup en defensa
educació pública)

75,00 €

Activitat lúdiques i festives ( Festes Can mercader, havaneres, Nadal,
revetlla Sant Joan, palmons de Pasqua)
Activitats de solidaritat (Menjar per Nadal)

2.205,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la ciutadania (estalviem
energia)
TOTAL
AV. CAN SOLEI

110,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la ciutadania (Moneda social)
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
Cursos i tallers (taller de pintura)
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500,00 €

Activitat lúdiques i festives (Revetlla de Sant Joan )
TOTAL

2.050,00 €

AV. PROGRES
Activitats socioculturals (excursions)

3.900,00 €
TOTAL

3.900,00 €

Districte segon
Subvenció que es
proposa

Activitats
AV. NOVA LLOREDA SUD
Activitat lúdiques i festives
Cursos i tallers
TOTAL

1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

AV. SISTRELLS
Activitat lúdiques i festives (festa jubilats, cavalcada de reis)

1.504,00 €

Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la ciutadania

1.048,00 €

Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
TOTAL

948,00 €
3.500,00 €

AV. MONTIGALÀ
Activitat lúdiques i festives(festes major, revetlla Sant Joan)

1.000,00 €

Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes

1.000,00 €

Cursos i tallers

580,00 €
2.580,00 €

TOTAL
AV FONDO SISTRELLS
Activitat lúdiques i festives (festa major)

700,00 €

Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes

969,50 €

Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL

1.330,50 €
3.000,00 €

Districte tercer
Subvenció que es
proposa

Activitats
AV. BONAVISTA
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
Activitat lúdiques i festives (Festa major, concurs de paelles, fi de curs
activitats)

100,00 €
1.325,00 €

Activitats socioculturals (excursions)

600,00 €

Cursos i tallers (classes hip hop, sevillanes, castanyoles, country, balls de
saló, dansa oriental, gimnàstica per a la gent gran)

725,00 €

TOTAL

2.750,00 €

Districte quart
Activitats
AV. SANT JOAN DE LLEFIÀ ALT
Cursos i tallers (arts marcials, esport de contacte, pilates, fit, guitarra, ball,
tallers manualitats)
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Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
TOTAL
AV SANT MORI DE LLEFIÀ
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
(cessió espai)
Activitats socioculturals (excursions)
Activitat lúdiques i festives (festes del barri)
TOTAL
AV. SANT ANTONI DE LLEFIÀ
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
Seminaris, jornades i debats, oberts a tota la ciutadania
Cursos i tallers (tallers noves tecnologies, de percussió)
Activitat lúdiques i festives (recuperació tradicions socioculturals, festes
populars)
TOTAL
AV. JUAN VALERA
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
Activitat lúdiques i festives
TOTAL
AV. VERGE DE LA SALUT
Activitats lúdiques i festives ( Festes del barri)
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes
Activitats socioculturals (excursions)
TOTAL
Districte sisè

1.100,00 €
3.100,00 €
1.640,62 €
1.198,63 €
660,75 €
3.500,00 €
1.960,00 €
200,00 €
600,00 €
690,00 €
3.450,00 €
1.300,00 €
1.810,00 €
3.110,00 €
600,00 €
900,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €

Subvenció que es
proposa

Activitats
AV SANT ROC
Programes d'informació, orientació i assessorament als veïns i veïnes:
- Servei de mediació

346,00 €

- Assessorament tècnic

512,04 €

- Acció social

241,00 €

- Assessorament jurídic
TOTAL

1.303,46 €
2.402,50 €

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió de
subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a la partida 2018
N 40959015 -09241 -48906 i les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de
depeses, números d'operació i imports relacionats a continuació:

AV. CENTRE
AV. CAN MERCADER
AV. CAN SOLEI
AV. PROGRES
AV. NOVA LLOREDA SUD
AV. SISTRELLS
AV. MONTIGALÀ
AV FONDO SISTRELLS

Subvenció que es
proposa
4.000,00 €
3.310,00 €
2.050,00 €
3.900,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
2.580,00 €
3.000,00 €
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AV. BONAVISTA
AV. SANT JOAN DE LLEFIÀ ALT
AV SANT MORI DE LLEFIÀ
AV. SANT ANTONI DE LLEFIÀ
AV. JUAN VALERA
AV. VERGE DE LA SALUT

2.750,00 €
3.100,00 €
3.500,00 €
3.450,00 €
3.110,00 €
2.500,00 €

12018000021993/1
12018000022009/1
12018000022011/1
12018000022030/1
12018000022002/1
12018000021999/1

AV SANT ROC

2.402,50 €

12018000022057/1

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, d'acord amb les previsions de la resolució de la
delegació de l'alcaldia, que resolgui de conformitat si escau, trametent la present proposta al
Servei jurídic i d'administració general de l'àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
per que la tramiti i l'elevi en un únic dictamen, d'acord amb la instrucció d'alcaldia de data 0410-2018.”
----------------Proposta de resolució
En conseqüència, i en compliment de la instrucció de l’alcaldia abans referida, s’eleva aquesta
proposta a la Junta de Govern Local perquè a la vegada adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que estan descrites en la
proposta de resolució que s’ha transcrit a l’apartat 6 dels antecedents d’aquest document, que
es dona per reproduïda, referida a:
Annex A) Participació ciutadana (segona part), de l’àmbit de Recursos Interns, Participació i
Habitatge, de data 8 de novembre de 2018.
SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió de
subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les partides i
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, números d'operació i
imports que igualment es relaciones en les diferents propostes, i que es donen per reproduïdes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu i tretze minuts, de la qual com secretari
general, dono fe.
Vist i plau
La 1a. tinent d’alcaldia

El secretari general

Teresa González Moreno

Isidre Martí i Sardà
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