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

24
Junta de Govern Local
Ordinària
3 de desembre de 2018
10:00
Acta

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

Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Alejandro Pastor López
Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)
Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor
Tresorer

Sr.
Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 23 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2018.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar la minuta i la signatura de l'addenda Conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona per a l'aplicació del sistema metropolità
de tarifació social a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de
Badalona.
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el projecte executiu de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau
Piferrer.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Informar de les resolucions judicials definitives dictades en diversos procediments judicials
contenciosos administratius de l'Àmbit de Territori.
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i normatiu de la
legionel·la per les instal·lacions esportives municipals.
6. Modificar l'horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
7. Aprovar la proposta d'atorgament de subvencions annex Salut, Joventut i Esports, per elevar
a l'alcaldia.
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Proposicions urgents

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 23 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de novembre de
2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 26 de
novembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar la minuta i la signatura de l'addenda Conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona per a l'aplicació del sistema
metropolità de tarifació social a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al
municipi de Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Proposta de resolució
Expedient
61412032-GE-CONV2018/000002
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Interessat
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - NIF P-0800023D
Referència addicional
421/C-5/18
Aprovar la minuta i la signatura de l’addenda Conveni de col·laboració
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per
Objecte
a l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les persones de
60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona
Fets
1. El Ple de l'Ajuntament de Badalona, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 1998, va
acordar sol·licitar a l'Entitat Metropolitana del Transport (en endavant EMT) l'ampliació del
programa d'obtenció de la targeta metropolitana a les persones de més de 62 anys, en les
mateixes condicions vigents per als ciutadans majors de 65 anys.
2. En compliment d’aquesta sol·licitud, en data 9 de març de 2000, l'EMT i l'Ajuntament de
Badalona, van signar un conveni prorrogable per anys naturals, pel qual s’acordava que el cost
de la gestió de la Targeta Rosa Metropolitana corresponent als beneficiaris de 62, 63 i 64 anys
empadronats a Badalona, seria assumit per la nostra corporació.
3. En data 21 de juliol de 2011, es va constituir el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (en endavant AMB), que comportava l’efectiva constitució i posada en marxa
d’aquesta entitat com a administració pública local de caràcter territorial, que succeïa, entre
d’altres, a l’Entitat Metropolitana del Transport en tots els seus drets i obligacions, d’acord amb
el certificat del secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Sr. S.V.G., que
informa sobre l’aplicació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
certificat que obra en l’expedient de referència.
4. L’AMB va aprovar l’Ordenança Metropolitana reguladora del Sistema de Tarifació Social del
Transport, publicada al BOPB de 23 de gener de 2018 per la qual les persones beneficiaries
poden utilitzar els transports metropolitans en condicions de tarifació i diferenciada.
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5. Que l’esmentada Ordenança determina en el seu annex 1 la relació de municipis
d’empadronament dels beneficiaris de la targeta rosa metropolitana i la targeta rosa
metropolitana de tarifa reduïda, entre els quals hi figura el municipi de Badalona.
6. El dia 18 de juny de 2018, l’alcaldia va dictar una resolució per la qual s’aprovava un nou
conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Badalona seguint les pautes del conveni
vigent fins a l’actualitat per a l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les persones
de 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona, per una durada de 4 anys amb la
possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 4 anys més, conveni que actualment es troba en tràmit
de la seva formalització.
7. A la clàusula tercera de l’esmentada ordenança reguladora del Sistema Tarifari estableix que
l’AMB mitjançant convenis amb els Ajuntaments que integren el seu àmbit territorial, podrà
modificar les condicions per ser beneficiari del referit Sistema per tal d’incrementar el nombre de
persones que es puguin acollir a la tarifació social.
8. El dia 14 de novembre 2018 la cap del Departament de Programes i d’Acció Social de Ciutat ha
emès un informe pel qual es manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Badalona d’ampliar el
programa de la Targeta Rosa Metropolitana a les persones de més de 60 anys empadronades al
municipi de Badalona en les mateixes condicions vigents fins ara per als ciutadans i les ciutadanes
de més de 62 anys, i com a conseqüència es proposa aprovar la minuta i la signatura de l’addenda
que modifiqui les clàusules primera, segona i tercera del conveni aprovat per resolució d’alcaldia
de data 18 de juny de 2018, per tal que s’ampliï el sistema de tarifació social vigent ales persones
de 60 i 61 anys empadronades al municipi.
9. D’acord amb el mateix informe tècnic, la despesa derivada de l’aprovació d’aquesta addenda
al conveni pel que fa a l’exercici 2018 serà de 3.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria següent del pressupost municipal vigent:
Aplicació pressupostària
2018 N 61412032 231002 46401

Id.Op

Núm.Op

Import

A

12018000043422/1

3.500,00 €

10. D’acord amb el mateix informe, l’aprovació d’aquesta addenda pels propers anys 2019,
2020 i 2021 suposarà una despesa anual per part de l’Ajuntament de Badalona de 100.500,00
euros anuals import corresponent a la compensació econòmica d’acord amb la clàusula segona
de l’addenda proposada.
Pel que fa aquesta despesa pels exercicis següents quedarà a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de despeses municipal vigent corresponent.
11. Consta a l’expedient memòria justificativa de l’addenda al Conveni que ha emès la cap de
Programes d’Acció Social de Ciutat, en data 13 de novembre de 2018, als efectes de donar
compliment a allò establert per l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
sector Públic (LRJSP).
12. Consta incorporat a l’expedient informe favorable de la fiscalització per part de l’interventor
municipal de data 26 de novembre de 2018.
Fonaments de dret
1.D’acord amb l’article 25.2. apartat g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL) el municipi exercirà en tot cas, com a competència pròpia, el transport
col·lectiu urbà.
2. L’article 50 de la Constitució, disposa que “els poders públics garantiran, mitjançant pensions
adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans de la tercera
edat. Així mateix, i amb independència de les obligacions familiars, promouran el seu benestar
mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específic de salut,
habitatge, cultura i oci”.
En el mateix sentit, i d’acord amb els articles 25.1. de la LRBRL, i 66 de la 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 (TRLMRLC), els ajuntaments tenen cobertura suficient per tal d’establir programes
socials que contribueixen al benestar dels ciutadans de la tercera edat, sempre que es
compleixin els principis d’igualtat i no discriminació.
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3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic (LRJSP), en el Capítol VI
del Títol Preliminar (arts. 47 a 53), conté la regulació del règim jurídic bàsic dels convenis
signats per les administracions públiques, i preveu la signatura de convenis entre una
administració pública i un subjecte de dret privat (47.2.d)).
Aquesta llei configura el conveni com a acord de voluntats, per a un fi comú, que produeix
efectes jurídics (article 47.1), així mateix, estableix que els convenis no poden tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes, en cas contrari, s’han d’ajustar a la legislació del contracte
del sector públic per no incórrer en nul·litat (article 47.1). Tampoc poden suposar cessió de la
titularitat de les competències respectives (art. 48.1). Els convenis han de millorar l’eficiència de
la gestió pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(art. 48.3 i 48.4). Les aportacions financeres que es pactin no podran ser superiors a les
despeses derivades de la seva execució (art. 48.6).
4. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de contenir, al menys, les següents
matèries:
a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cadascuna
de les parts.
b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública, dels
organismes públics i les entitats de dret públic que hi estan vinculats o en depenen o de
les universitats públiques.
c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts.
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi ha,
amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta
al pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació pressupostària.
e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts i, si s’escau, els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment.
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis.
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació del
contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants.
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents:
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per
un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
L’article 50 d’aquest cos legal estableix que els convenis hauran d’estar acompanyats d’una
memòria justificativa on s’analitzi, al menys, la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte
econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió així com el compliment de les
previsions de la LRJSP.
5. La regulació dels convenis de la LRJSP es complementa amb les previsions de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la qual, a la seva disposició addicional 5ª preveu que els convenis que les
administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les persones físiques o jurídiques
subjectes a dret privat es regiran per la legislació específica, i si no n’hi ha, per les disposicions
del capítol II del títol IX en els aspectes aplicables.
L’article 110 d’aquesta Llei, estableix el contingut dels convenis, i l’article 111 el procediment i
l’expedient que cal tramitar pel conveni, especificant que cada administració, organisme o
entitat pública que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el procediment
establert per la normativa que els sigui aplicable.
6. L’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LCSP),
disposa que estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis el contingut dels quals no
estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes administratives
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especials subscrits entre si per l’Administració General de l’Estat, les entitats gestores i els
serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats públiques, les comunitats autònomes i
les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les entitats locals, les entitats amb personalitat jurídica
pública que en depenguin i les entitats amb personalitat jurídica privada, sempre que, en aquest
últim cas, tinguin la condició de poder adjudicador. La seva exclusió queda condicionada al
compliment de les condicions següents:
a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es presumeix quan
duguin a terme en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per cent de les
activitats objecte de col·laboració. Per calcular el percentatge esmentat s’ha de prendre en
consideració la mitjana del volum de negocis total o un altre indicador alternatiu d’activitat
apropiat, com les despeses suportades considerades en relació amb la prestació que
constitueixi l’objecte del conveni en els tres exercicis anteriors a l’adjudicació del contracte.
Quan, a causa de la data de creació o d’inici d’activitat o de la reorganització de les
activitats, el volum de negocis o un altre indicador alternatiu d’activitat apropiat, com les
despeses, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis anteriors o hagin perdut la
seva vigència, n’hi ha prou que es demostri que el càlcul del nivell d’activitat es correspon
amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.
b) El conveni ha d’establir o desenvolupar una cooperació entre les entitats participants
amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen es presten de
manera que s’aconsegueixin els objectius que tenen en comú.
c) El desenvolupament de la cooperació s’ha de guiar únicament per consideracions
relacionades amb l’interès públic.
7. Segons el que disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), l'interventor
municipal ha de fiscalitzar prèviament l’esmentada despesa.
8. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta addenda del Conveni de col·laboració amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les
persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona, és la Junta de
Govern Local, en virtut del decret d’alcaldia de data 25 juny de 2018, en la seva part dispositiva
segona apartat nou, pel que fa a la delegació de les facultats d’aprovació de convenis
interadministratius de col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb persones físiques o
jurídiques privades o publiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a l’Ajuntament
una despesa superior a 75.000,00 euros.
Conclusió i proposta
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, a proposta del 2 n tinent d’alcalde i regidor de l’àmbit de Serveis a les Persones i
Seguretat, adopti el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la minuta i la signatura de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a l’aplicació del sistema metropolità de
tarifació social a les persones de 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona, per una
durada de 4 anys, amb el següent tenor literal:
"Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de Badalona per a l'aplicació del sistema metropolità de tarifació social
a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona
Barcelona, a ..... de ....... de 2018
INTERVENEN
El Sr. A.P.Z, en nom i representació de l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
(en endavant AMB) com a Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat i Transport, en virtut
del seu nomenament per la Presidència de l’AMB en data 30 de juliol de 2015 (BOPB
del 12 d’agost de 2015) i facultat per l’acord de la Junta de Govern de
data ................. de ........., assistit en aquest acte pel Sr. S.G.A., Secretari general
accidental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per resolució de la
Secretaria
d’Administracions Locals del Departament
de
Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en data 2 de
maig de 2018, en funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del
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RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de
fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
I d’altra part, el Sr. Alejandro Pastor López, com a Alcalde de l’Ajuntament de
Badalona, en virtut del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 20 de juny de 2018,
assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament, el Sr. Isidre Martí i Sardà.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se
MANIFESTEN
I. Que l’AMB ha vingut aplicant el referit sistema a la ciutat de Badalona des de
l’any 2000. L’AMB, en aquell moment com a Entitat Metropolitana del Transport i
l’Ajuntament de Badalona van signar en data 9 de març de 2000 un conveni pel qual
s’ampliava el programa de la Targeta Rosa Metropolitana a les persones de més de
62 anys empadronades al municipi de Badalona en les mateixes condicions vigents
fins a aquell moment per als ciutadans de més de 65 anys.
II. Que en sessió de data 25 de setembre de 2018, la Junta de Govern de l’AMB
va aprovar un nou conveni per tal d’adequar l’anterior al nou marc normatiu aplicable.
III. Que la clàusula tercera de l’Ordenança reguladora del Sistema Tarifari
estableix que l’AMB mitjançant convenis amb els Ajuntaments que integren el seu
àmbit territorial, podrà modificar les condicions per a ser beneficiari del referit
Sistema per tal d’incrementar el nombre de persones que es puguin acollir a la
tarifació social.
IV. Que és voluntat de l’Ajuntament de Badalona ampliar el programa de la
Targeta Rosa Metropolitana a les persones de més de 60 anys empadronades al
municipi de Badalona en les mateixes condicions vigents fins ara per als ciutadans i
les ciutadanes de més de 62 anys.
V. En la clàusula primera del citat conveni, les parts van determinar l’objecte del
conveni determinant l’ampliació del sistema de tarifació social vigent a les persones
de 62 a 64 anys.
VI. En la clàusula segona del citat conveni, les parts van establir qui assumiria els
costos derivats de la gestió de la Targeta Rosa Metropolitana corresponent a
aquesta ampliació.
VII. En la clàusula tercera del citat conveni, les parts van acordar que l’import de la
compensació econòmica de l’Ajuntament de Badalona s’estimava en 62.000,00€.
VIII. Com a conseqüència, l’objecte d’aquesta Addenda és el de modificar les
clàusules primera, segona i tercera del citat conveni per tal que s’amplii el sistema de
tarifació social vigent a les persones de 60 a 64 anys empadronades al municipi de
Badalona.
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen la present Addenda del citat conveni
d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- Nou redactat de la clàusula Primera
La clàusula PRIMERA.- Objecte del conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a l'aplicació del sistema
metropolità de tarifació social a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys
empadronades al municipi de Badalona, passa a tenir el redactat següent:
“És objecte del present conveni establir la regulació de la col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a l’ampliació del Sistema
de Tarifació Social vigent a les persones de 60 a 64 anys empadronades al seu
municipi.
Segon.- Nou redactat de la clàusula Segona
La clàusula SEGONA.- Condicions econòmiques, passa a tenir el redactat següent:
“L'Ajuntament de Badalona assumirà el cost derivat de la gestió de la Targeta Rosa
Metropolitana corresponent als beneficiaris de 60 a 64 anys empadronats al municipi
de Badalona.
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Així mateix, l'Ajuntament de Badalona també assumirà la compensació econòmica a
les empreses de transport derivada de la utilització dels títols socials pels beneficiaris
de 60 a 64 anys.
A la finalització de cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva de l'aportació
municipal, la qual serà calculada segons la metodologia aprovada per la Junta de
Govern de l’EMT en sessió de 2 de desembre de 2010 (vegeu annex 1) mentre no es
pugui establir un nou sistema de càlcul a partir de la implantació de la nova
tecnologia sense contacte en el sistema tarifari integrat.
L’Ajuntament farà efectiu el pagament a l’AMB de l’import resultant en el termini d’un
mes a partir de la comunicació de l’aprovació de la liquidació pels òrgans de govern
de l’AMB.”
Tercer.- Nova estimació pressupostària de la clàusula Tercera
La clàusula TERCERA.- Consignació pressupostària i forma de pagament, passa a
tenir el redactat següent:
S’estima en TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00€) euros mensuals l’import
de la compensació econòmica de l’Ajuntament de Badalona a l’AMB corresponent a
l’ampliació d’edat per a l’any 2018 (a afegir a l’import consignat en el conveni signat
en data 26 de setembre de 2018. Per a la dita compensació es disposa de crèdit
adequat i suficient en la partida pressupostària 2018 N 61412032 231002 46401 .
S’estima en CENT MIL CINC-CENTS EUROS (100.500,00€) anuals l’import de la
compensació econòmica de l’Ajuntament de Badalona a l’AMB als efectes
assenyalats a la clàusula segona per a l’any 2019 i següents fins a la finalització del
conveni. Per a la dita compensació es disposa de crèdit adequat i suficient en la
partida pressupostària corresponent d’acord amb el pressupost vigent.
L'Ajuntament de Badalona condiciona l’aplicació del present conveni, l’any 2019 i
posteriors, a l’existència de crèdit suficient i adequat.
No podran iniciar-se els tràmits d’atorgament de la condició de beneficiari del sistema
de tarifació social de l’AMB a persones empadronades a Badalona sense
l’acreditació de la consignació pressupostària.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament serà satisfeta a l'AMB mitjançant pagaments
trimestrals a compte, cadascun per import de la quarta part de l’aportació anual
prevista.
A la finalització de cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva reguladora de
l'aportació municipal.”
ANNEX 1
Metodologia de càlcul de l’aportació municipal
D’acord amb aquesta metodologia, l’aportació econòmica de l’Ajuntament (CE) es
calcula com la suma del cost d’utilització dels serveis de transport per part dels
beneficiaris de tarifació social objecte del conveni (CU) i de les despeses de gestió
associades (DG).
Les despeses de gestió DG seran les que s’hagin incorregut en cada cas, mentre
que el cost d’utilització CU en un any tipus es calcularà mitjançant l’expressió:
on i: 2009 ...... n
CUGi és el cost d’utilització dels beneficiaris de títols gratuïts de l’any i
CUTRi és el cost d’utilització dels beneficiaris de títols de tarifa reduïda de l’any i
BGi és el nombre de beneficiaris de títols gratuïts objecte del conveni de l’any i
BTRi és el nombre de beneficiaris de títols de tarifa reduïda objecte del conveni
de l’any i
IPCi és l’índex de preus al consum de l’any i "
SEGON.- Aprovar la despesa derivada de la signatura d’aquesta addenda, pel que fa a
l’exercici 2018, per un import de 3.500,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del
pressupost municipal vigent:
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Aplicació pressupostària
2018 N 61412032 231002 46401

Id.Op
A

Núm.Op
12018000043422/1

Import
3.500,00 €

TERCER.- Condicionar la despesa anual derivada de l’aprovació d’aquesta addenda per import
de 100.500,00 euros d’acord amb la compensació econòmica establerta a la clàusula segona,
per als propers anys 2019, 2020 i 2021 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de despeses municipal vigent corresponent.
QUART.- A la finalització de cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva reguladora de
l’aportació municipal, d’acord amb la clàusula tercera de l’esmentat conveni.
CINQUÈ.- Facultar al regidor/a que tingui atribuïdes les competències de Serveis Socials, per a
la realització dels tràmits necessaris pel desenvolupament d’aquest conveni així com fins a la
seva liquidació.
SISÈ.- Comunicar que contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és
immediatament executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat
amb els arts. 10 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Govern i Territori
3. Aprovar inicialment el projecte executiu de millora de la xarxa de clavegueram del
carrer Pau Piferrer.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució d’aprovació de Projecte
Òrgan que resol
Junta de Govern
Caràcter del document
Òrgan que resol
Objecte
Projecte Executiu de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau
Piferrer
Expedient
55/P-35/18
Fets
El Servei de Manteniment de l’Espai Públic ha presentat per a la seva aprovació un Projecte
Executiu de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau Piferrer.
L’esmentat Projecte ha estat redactat per l’enginyeria V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON
INGENIO, S.L. per encàrrec de gestió del Servei de Manteniment de l’Espai Públic de l'Àrea
d'Espais Públics i Mobilitat el pressupost total és d’import 679.989,47 € (valor estimat per
execució de 561.974,77 € i 118.014,70 € que correspon a l’IVA), L’objecte que conté aquest
Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 20443110/1600/61900
amb codis de Projecte 2016-48-I BHA-VPU-Via Pública i Clavegueram del pressupost municipal
vigent, dins la primera fase del Pla d’Inversions municipal, PLA RECUPERA, i per tant, es tracta
d’un objectiu de Govern, L’informe de supervisió que ha presentat el Servei de Manteniment
d’Espais Públics de l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat, a l’empara de l’article 235 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix l’objecte del Projecte Executiu com
millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau Piferrer del Barri de La Salut. El Projecte inclou
les obres necessàries per la reforma de la xarxa i la reposició dels paviments de la calçada. També
inclou la substitució d’alguns embornals i la substitució de totes les tapes dels pos de registre del
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clavegueram per altes que s’ajustin al nivell de trànsit pesat que hi discorre pel carrer. L’àmbit
d’actuació de les obres afecta a una superfície de 5.5957,16 m2.
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
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
TRENTA 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 Executiu de millora de la xarxa de clavegueram del
carrer Pau Piferrer, redactat per l’enginyeria V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO,
S.L. per encàrrec de gestió del Servei de Manteniment de l’Espai Públic de l'Àrea d'Espais
Públics i Mobilitat el pressupost total és d’import 679.989,47 € (valor estimat per execució de
561.974,77 € i 118.014,70 € que correspon a l’IVA), L’objecte que conté aquest Projecte està
previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 20443110/1600/61900 amb codis de
Projecte 2016-48-I BHA-VPU-Via Pública i Clavegueram del pressupost municipal vigent, dins la
primera fase del Pla d’Inversions municipal, PLA RECUPERA, i per tant, es tracta d’un objectiu de
Govern,
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.
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
TERCER.- Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
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determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
4. Informar de les resolucions judicials definitives dictades en diversos procediments
judicials contenciosos administratius de l'Àmbit de Territori.
Identificació de l’expedient:
Objecte :

Òrgan al qual s’adreça:
Núm. expedient:

Informar de les resolucions judicials definitives dictades en
diversos procediments judicials contenciosos administratius
de l’Àmbit de Territori
Junta de Govern Local
381/SASJG-6/18

Fets i fonaments de dret
1. L’objecte del present expedient és donar compte a la Junta de Govern Local de les 14
resolucions judicials definitives recollides a continuació, en el punt dispositiu únic de la present
proposta.
2. Resolució d’Alcaldia, de 22 de setembre de 2016, sobre l’Organització de la Secretaria
General i els Serveis Jurídics.
3. Resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018, per la qual s’atorga a la Junta de Govern
Local, entre d’altres, la competència de rebre informació de les decisions judicials definitives
dictades en procediments en els quals l’Ajuntament i/o els seus ens dependents siguin part.
4. Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l’òrgan encarregat de l’activitat que fou objecte del
recurs contenciós administratiu interposat ha de procedir a l'execució de la decisió jurisdiccional
portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
Conclusions i Proposta:
En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal d’informar
de les resolucions judicials que s’indiquen a la Junta de Govern Local:
UNIC.- Donar compte de les 14 resolucions judicials fermes dictades en els diversos procediments
judicials contenciosos administratius de l’Àmbit de Territori que tot seguint és detallen:
Àmbit de Territori:
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:

41/RC-2/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
233/2015 Apel·lació. Apel·lant: IGLESIA EVANGÉLICA PASIÓN DE
MULTITUDES MARANATA.
Òrgan judicial:
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 3a
Matèria:
Llicència d’Obres
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte
del
recurs La sentència desestimatòria dictada en data 04.03.2015 pel Jutjat
d’apel·lació
Contenciós Administratiu número 17 en el recurs 520/2013-F1
(apel·lació contra)
interposat per l´entitat IGLESIA EVANGÉLICA PASIÓN DE
MULTITUDES MARANATA contra la denegació expressa de data
10.10.2013 de la sol·licitud de canvi d’ús amb obres per a un centre
de culte (exp: M-119-12), situat al carrer Garriga, 181, cantonada
amb l’Avinguda Alfons XIII, número 31.
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Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Sentència
Desestimatòria del recurs d´apel·lació
Amb expressa imposició de costes a la part apel·lant.
24/03/2017
18/07/2017
1/RC-1/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
232/2015 Apel·lació. Part Apel·lant: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 3a
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La sentència desestimatòria de data 04.12.2014 dictada pel JCA 15
en el recurs 438/2012-F interposat per TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A contra la resolució de l´alcalde de data 05.09.2012 dictada en
l’expedient número H12-0161IL, de restauració de la legalitat de
l’activitat de telefonia fixa que ordenava la clausura de l´activitat
esmentada al carrer Pirineus número 51 de Badalona, i la qual
s’estava exercint sense el preceptiu títol habilitant.
Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació
Amb expressa Imposició de costes a la part apel·lant.
24/03/2017
31/07/2017

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

74/RC-8/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
395/2015-H Apel·lació. Apel·lant: GAS BADALONA, S.A.U.
TSJC. Sala Contencioso Administrativa. Secció 3a
Disciplina Urbanística
Indeterminada
La sentència desestimatòria dictada en data 16.07.2015 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 en el recurs 77/2013-A interposat
per GAS BADALONA, S.A.U contra la resolució de l´alcalde de data
19.11. 2012 per la qual es desestima el recurs de reposició presentat
contra la resolució de l´alcalde de data 18.07.2012 que ordena
l’impediment definitiu de l´ús industrial derivat de l´activitat de
magatzem i distribució de gas butà domèstic que s´està exercint a la
ctra. De la Conreria, K.M. 2,5.

Decisió judicial

Decret
Desistiment part apel·lant
Sense expressa imposició de costes
28/06/2017
31/07/2017

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment

32/RC-3/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
525/2014-5
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona
Disciplina Urbanística
Indeterminada
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Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució de la
sentència

La resolució dictada per l’alcalde en data 01.09.2014 per la qual es
desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució
d’alcaldia de 28.04.2014 en virtut de la qual es desestimen les
al·legacions presentades i es ratifica l´ordre d´enderroc de les obres
declarades il·legals realitzades al carrer Cadernera, núm 89 de
Badalona.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de Costes
14/06/2017
23/10/2017

En data 03.10.2017 es tramet, a través d’una diligència, còpia de la
fermesa de la sentència al Departament de Disciplina Urbanística per
tal que aquest, dintre del termini de 2 mesos previst a l’article 104.2
de la LRJCA, proposi la corresponent resolució i la notifiqui al Jutjat i
al Gabinet Jurídic.
En aquest punt val a dir que a data d’avui no consta als arxius del
Gabinet Jurídic que la resolució de l’execució de la sentència ens
hagi estat notificada.
Exp. Contenciós:
25/RC-6/13
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
179/2015 Apel·lació. Apel·lant: Part actora del recurs 489/2012-5
Òrgan judicial:
TSJC. Sala Contenciós Administrativa. Secció 3a
Matèria:
Gestió Urbanística i Habitatge
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs La sentència estimatòria en part dictada en data 30.01.2015 pel
d’apel·lació
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el recurs
(apel·lació contra)
489/2012-5 interposat pels reclamants contra la denegació
presumpta de la sol·licitud presentada relativa a canvi de sistema
d’execució urbanística a expropiació de la UA 21 del PERI Llefià de
Badalona.
Decisió judicial

Sentència
Estimatòria en part del recurs d’apel·lació
Sense expressa imposició de costes
29/12/2016
30/01/2018

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució
de
la En data 19.02.2018 es tramet, a través d’una diligència, còpia de la
sentència
fermesa de la sentència al Departament de Gestió Urbanística per tal
que aquest, dintre del termini de 2 mesos previst a l’article 104.2 de
la LRJCA, proposi la corresponent resolució i la notifiqui al Jutjat i al
Gabinet Jurídic.
A data d’avui no consta als arxius del Gabinet Jurídic que la
resolució de l’execució de la sentència ens hagi estat notificada.
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment

175/RC-3/08
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
725/2007-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona
Disciplina Urbanística
Indeterminada
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Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Execució de la
sentència

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació

La resolució del Regidor de l’Àrea d’Urbanisme i Territori, de data
10.10.2007, per la qual es va acordar l’arxiu de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística, incoat com a conseqüència del
presumpte ús de vivenda, sense la preceptiva llicència, de la planta
baixa de l’immoble situat a carrer Francesc Macià, 29.
Decret
Desistiment de la part actora.
Sense expressa condemna en costes
15/12/2017
09/02/2018
134/RC-11/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
12/2015 Apel·lació. Apel·lant: L’AJUNTAMENT DE BADALONA.
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 3a
Llicència d’Obres
Indeterminada
La sentència estimatòria dictada en data 23.06.2014 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 13 en el recurs 209/2013-D
interposat pels recurrents contra la resolució de l´alcalde de
12.03.2013, per la qual es desestima el recurs de reposició presentat
contra l´aprovació del text del Conveni entre l´Ajuntament de
Badalona i Serimpres S.L.(121/CCO-8/12).
Sentència
Desestimatòria del recurs d’apel·lació
Amb expressa imposició de costes a la part apel·lant, l’Ajuntament.
03/07/2017
19/02/2018
En data 01.03.2018 es tramet, a través d’una diligència, còpia de la
fermesa de la sentència al Departament de Llicència d’Obres per tal
que aquest, dintre del termini de 2 mesos previst a l’article 104.2 de
la LRJCA, proposi la corresponent resolució i la notifiqui al Jutjat i al
Gabinet Jurídic.
En aquest punt val a dir que a data d’avui no consta als arxius del
Gabinet Jurídic que la resolució de l’execució de la sentència ens
hagi estat notificada.
88/RC-7/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
25/2015-B2
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Disciplina Urbanística
Indeterminada
Les resolucions de 07.03.2014 acordades per l´Alcaldia de
l’Ajuntament de Badalona, recaigudes en els expedients
administratius D123-09 i D94-10 de restauració de la legalitat
urbanística.
Interlocutòria
Desistiment de la part actora
Sense expressa imposició de costes.
16/02/2018
02/03/2018
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Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

191/RC-12/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
171/2015-M1
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona
Disciplina Urbanística
3.000€
La resolució dictada per l’alcalde en data 10.03.2015 per la qual es
ratifica l’orde d’enderroc de coberta del pati interior del local del
carrer Pau, 35, de Badalona.
Interlocutòria
Caducitat del recurs
Sense expressa imposició de costes
09/10/2015
02/03/2018

Exp. Contenciós
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

763/ASS C-55/14
SERVEI DE SECRETARI GENERAL
342/2014-J
Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona
Llicència d’Obres
Indeterminada
La resolució dictada per l’Alcalde en data 24.04.2014 mitjançant la
qual es denega la llicència d’obres a la finca situada al carrer
Joaquim Vayreda 28-32 de Badalona.

Decisió judicial

Decret
Desistiment de la part actora.
Sense expressa condemna en costes
03/04/2018
20/04/2018

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

45/RC-8/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
684/2010-B1
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Disciplina Urbanística
Indeterminada
La resolució de l´Alcalde de Badalona de data 29.04.2010, per la
qual es denega la llicència d’obres sol·licitada per a la legalització de
les obres executades a la vivenda aïllada ubicada al carrer
Cadaqués, número 4, de Badalona; i la resolució de data
14.10.2010, ratificada per resolució d’11.04.2011, que ordena
l’enderroc de les obres amb imposició de una primera multa
coercitiva de 500 euros.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes.
09/01/2018
22/05/2018
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial
Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

174/SAS C-32/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
233/2016
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Disciplina Urbanística
Indeterminada
La resolució de data 24/02/16 que desestima el recurs de reposició
interposat contra resolució de 09/12/15 ratificant ordre de clausura
de l'activitat de fabricació d'envasos de vidre i plàstic, que està
desenvolupant sense el preceptiu títol habilitant al carrer Juli Galve
Brusson, número 19 de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes.
26/03/2018
30/05/2018
167/RC-16/12
SERVEI SECRETARIA GENERAL
101/2015 Apel·lació. Apel·lant: Part actora del recurs 252/2012-1A
TSJC. Sala Contenciós Administrativa. Secció 3a
Disciplina Urbanística
Indeterminada
La sentència desestimatòria dictada en data 16.09.2014 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 en el recurs 252/2012-1A
interposat pel recurrent contra la resolució de l´alcalde de Badalona
de data 21.03.2012 i la seva resolució de rectificació d’errors
materials de data 10.04.2012 per la qual es desestima el recurs de
reposició interposat contra la resolució de 25.01.2012, en relació a
unes obres realitzades sense llicència a la planta superior de l´edifici
ubicat al carrer Sant Pere, 20 de Badalona.
Decret
Caducitat del recurs d’apel·lació
Sense expressa imposició de costes.
09/04/2018
21/06/2018
168/RC-17/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
314/2016-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La resolució de data 07.06.2016, dictada pel regidor de Badalona
Habitable de l'Ajuntament de Badalona per la qual es ratifica allò
ordenat a través de resolució de data 12.04.2016, d'orde de clausura
de l'activitat de Taller de Reparació de Vehicles, desenvolupada al
carrer Llefià número 11 Int.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant.
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Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

14/05/2018
27/06/2018

(.../...)
En conseqüència, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo informar
a la Junta de Govern Local de les resolucions judicials abans relacionades, als efectes indicats.
(...)
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta formulada, la
Junta de Govern Local pren nota del donar compte.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
5. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i normatiu de
la legionel·la per les instal·lacions esportives municipals.
Tipus d’acte:

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment
preventiu i normatiu de la legionel·la per les instal·lacions esportives
municipals
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient:
107/OBR- 44/17
Antecedents
1.- En data 26 de febrer de 2018 l’alcaldessa, per avocació de facultats delegades en la Junta
de Govern Local adoptà, en el marc de l’expedient de contractació de referència i d’entre altres,
els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’adopció d’aquests acords les competències delegades en la Junta
de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 107/OBR- 44/17
corresponent al contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment normatiu i
preventiu, consistents en els treballs de prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions
esportives de l’Ajuntament de Badalona, amb un pressupost màxim de licitació de 484.000,00
euros (IVA inclòs al tipus del 21%) a raó de 400.000,00 euros el valor base del contracte i
84.000,00 euros en concepte d’IVA al percentatge a què s’ha fet abans referència, i per una
durada de 2 anys a comptar de la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga
per dos períodes de màxim un any cadascun.
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del procediment obert d’adjudicació d’aquest contracte
mitjançant tramitació d’urgència, segons allò previst als articles 110, 112, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
QUART.- ATENDRE la despesa que se’n pot derivar del contracte que en sorgeixi arran la
tramitació d’ aquest expedient, per un import màxim de 181.500 euros (IVA inclòs) amb càrrec
a la partida pressupostària número 51121094-3420-22799 del pressupost municipal de l’
exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017.
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per als futurs exercicis que
pugui comprendre la seva execució i/o pròrrogues, cas d’exercitar-se aquestes, a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
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CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
(...)»
2.- En compliment de l’ acord cinquè abans transcrit, la licitació d’aquest contracte es va
publicar en data 5 de març de 2018 en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, en data 7 de
març de 2018 en el Butlletí Oficial de l’ Estat número 58 i en data 9 de març de 2018 en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
3.- En data 10 d’abril de 2018 es va inserir en el Perfil de Contractant d’ aquest Ajuntament un
avís mitjançant el qual es publicà un calendari de visites programades a les instal·lacions
esportives on s’ han de prestar els serveis objecte d’ aquest contracte.
4.- En data 13 d’abril de 2018 es va inserir en el Perfil de Contractant d’aquest Ajuntament un
avís mitjançant el qual es publicà un informe tècnic emès pel responsable del contracte en què
es donava resposta a consultes formulades per diversos empresaris interessats en participar en
aquest procediment dins del termini màxim establert per a l’ obtenció d’informació en aquesta
licitació.
5.- Les empreses que dins del termini establert van presentar proposició, d’acord amb el
certificat emès per la cap del Servei de Contractació amb el vistiplau del secretari general de
data 16 d’ abril de 2018, van ser les següents, per ordre d’ entrada de la documentació:
1) VREP SA
2) ELECTRICITAT BOQUET SL
3) CLIMAESPAIS SERVEIS INTEGRALS D’ INSTALACIONS SL
4) DETERCO SL
5) LOKIMICA SA
6) SERVICIOS DEPEC SL
7) BRAUT EIX AMBIENTAL SL
8) SERVEIS ANTIPLAGUES HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL SA
9) UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS SA
10) LABAQUA SA
6.- En sessió de data 25 d’abril de 2018 la Mesa es convocà per a l’ obertura – en fase internadels sobres A de les proposicions presentades per les empreses a què s’ha fet abans
referència i en acte públic, dels sobres B de les proposicions, el contingut dels quals l’integren
les ofertes econòmiques, adoptant-se els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’ aquest contracte a les següents empreses:
1) VREP SA
3) CLIMAESPAIS SERVEIS INTEGRALS D’INSTALACIONS SL
4) DETERCO SL
5) LOKIMICA SA
6) SERVICIOS DEPEC SL
7) BRAUT EIX AMBIENTAL SL
8) SERVEIS ANTIPLAGUES HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL SA
9) UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS SA
En haver-se considerat correcta la documentació que han inclòs en els sobres A de les seves
proposicions a la vista d’allò exigit a les clàusules 7.2 i 9.2.2 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte, havent presentat el model de
declaració responsable de personalitat i capacitat seguint el model de l’annex 3 de l’esmentat
plec o el document europeu únic de contractació així com també el model d’adscripció de
mitjans i/o subcontractació seguint el model de l’annex 2 del plec a què s’ha fet referència.
SEGON.- CONDICIONAR L’ADMISSIÓ A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a l’esmena dels
següents defectes detectats a les proposicions de les empreses:
2) ELECTRICITAT BOQUET SL
10) LABAQUA SA
Manca presentar la declaració responsable seguint el model de l'annex 3 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
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TERCER.- CURSAR L’OFICI D’ESMENA corresponent a les empreses a què s’ha fet
referència en l’acord precedent atorgant-lis, de conformitat amb allò previst a la clàusula 6.1.4
del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte, un termini no
superior a tres dies hàbils per tal que aquestes facin les oportunes correccions.
QUART.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions, PROCEDIR
ACTE SEGUIT EN ACTE PUBLIC que es porta a terme a la sala de premsa de l’edifici
municipal El Viver ubicat a Plaça Assemblea Catalunya números 9-12, planta baixa, 08911
Badalona A L’ OBERTURA DELS SOBRES B de la totalitat de les proposicions presentades,
comprensius de la proposició econòmica seguint el model de l’annex I del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte i que són els que, amb una ponderació
màxima de 100 punts, es preveuen a la clàusula 6.2 de l’esmentat plec, obtenint-se el resultat
que hi figura en les proposicions econòmiques que s’ insereixen com a annexos en aquesta
acta, donant-se aquí per reproduït el seu contingut.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres B de les
proposicions presentades i admeses en aquesta licitació al responsable del contracte a què es
refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (Departament d’Instal·lacions Esportives) als efectes que n'efectuï la valoració de les
ofertes incloses dins dels esmentats sobres d’acord les fórmules i els barems que es preveuen
a la clàusula 6.2 de l’ esmentat plec, sobre la base de l’article 320.1 en relació amb els 150.2 i
160.1 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprovà el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
(...)”
7.- En compliment de l’acord tercer abans transcrit, el Departament Central de Contractació va
trametre uns oficis d’esmena a les empreses indicades en l’acord segon.
8.- A la vista de la documentació inclosa en els sobres B de les proposicions en data 20 de juny
de 2018 es van cursar des d’aquell Departament també uns oficis de requeriment de justificació
de la viabilitat de les ofertes – havent-se detectat que eren anormals o desproporcionades- a
les següents empreses:
- VREP SA
- ELECTRICITAT BOQUET SL
- CLIMAESPAIS SL
- DETERCO SL
- LOKIMICA SA
- SERVICIOS DEPEC SL
- SAHICASA SA
- UNI2 SERVICIOS INTEGRALES SA
- LABAQUA SA
9.- En data 25 de juliol de 2018 es va convocar la Mesa de contractació amb l’objecte d’exposar
públicament el contingut de l’informe tècnic emès en data 18/07/2018 pel cap del Departament
d’Instal·lacions Esportives amb el vistiplau del cap del Servei d’Esports arran la presentació de
la documentació que ha de servir per justificar la viabilitat d’algunes de les ofertes formulades
per aquest contracte per part de diverses empreses, de valorar les ofertes admeses a la
licitació de referència, de classificació d’aquestes i proposta d’adjudicació del contracte a favor
de l’econòmicament més avantatjosa, respectivament. En dita sessió s’adoptaren els següents
acords:
“PRIMER.- EXCLOURE DE LA LICITACIÓ per considerar-se no justificada suficientment la
viabilitat de les seves respectives ofertes a resultes de l'anàlisi de la documentació
presentada, a les següents empreses:
- VREP SA
- CLIMAESPAIS SL
- SERVICIOS DEPEC SL
- UNI2 SERVICIOS INTEGRALES SA
- LABAQUA SA
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SEGON.- CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
REFERÈNCIA per l’ordre de puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració
d’aquestes preestablerts a la clàusula 6.2 del PCAP, resultant el següent:
EMPRESES

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

LOKIMICA SA

83,76

BRAUT EIX AMBIENTAL SL

71,66

ELECTRICITAT BOQUET SA

70

SAHICASA SA

65,07

DETERCO SA

51,22

TERCER.- ADJUDICAR el contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment
normatiu i preventiu de la legionel·losi en les instal·lacions esportives municipals, a l’empresa
LOKIMICA SA (amb NIF A03063963), en haver resultat la seva oferta l’econòmicament més
avantatjosa per aquest contracte d’acord amb l’informe tècnic emès en data 18 de juliol de
2018 pel cap del Departament d’Instal·lacions Esportives amb el vistiplau del cap del Servei
d’Esports de valoració de les ofertes econòmiques i resta d’aspectes de les ofertes avaluables
automàticament inclosos en els sobres B de les proposicions que han estat admeses a la
licitació del contracte de referència,de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació del
contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals,
d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració i són els que es detallen a continuació:
1.- Preu per a la prestació de dits serveis per un termini contractual de 2 anys de 340.000 euros
(IVA exclòs).
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del 21%
2.- Amplia el número de revisions bàsiques previstes en 2112 per un termini contractual de 2
anys, essent la valoració econòmica d’aquesta millora de 46.970,88 euros, resultant la
valoració d’un preu hora de 11,12 € d’operari i una estimació de temps de dos hores per
inspecció. El producte es 2112 revisions x 2 hores/revisió x 11,12 €/hora= 46.970,88 €.
3.- Ofereix la millora sense cost consistent en incloure recanvis fins a un cost de 150
euros ...........SI, valorant-se aquesta millora en 4.300 €.
QUART.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació i l’informe tècnic de valoració que li ha
servit de base a tots els candidats i licitadors, als efectes del tràmit d’audiència previ a la
resolució d’aquest procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils
comptats de l’endemà de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax
o correu electrònic) que hagin indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques i la clàusula 6.1.7 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a l’empresa LOKIMICA SA (amb NIF A03063963), en haver resultat
proposada a l’adjudicació d’aquest contracte perquè, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula a què s’ha fet abans referència, presenti a les
dependències del Departament Central de Contractació la documentació que s’indica en aquest
acord i que es detalla a continuació, dins del termini de 5 dies hàbils a comptar des del següent
a la recepció d’aquesta proposta d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de comunicació
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indicats a aquests efectes per part d’aquesta empresa, ADVERTINT-LA que, conformement
amb les previsions del darrer paràgraf de l’article citat, l’incompliment d’aquest requeriment es
considerarà un desistiment de l’oferta i facultarà l’Ajuntament per requerir-la al següent licitador,
seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes.
- Documentació acreditativa de la capacitat, personalitat i solvència a què feia referència el
licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model de l’annex 3 d’aquest
plec - dins del sobre A de la seva proposició, com ara i d’entre altres:
- El DNI de l’ apoderat
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’Identificació Fiscal i
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre corresponent, si
escau.
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre corresponent.
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,
- Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici per part d’aquesta Administració en el supòsit que no hagués autoritzat a
la corporació dins de la documentació inclosa en el SOBRE A i que en el moment que resultes
proposat per a l’adjudicació fos del seu interès).
- Declaració relativa al volum global de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte
d’aquest contracte.
- Declaració responsable dels principals serveis efectuats per l’empresa durant els darrers cinc
anys, indicant l’import, les dates i el caràcter de la destinació pública o privada.
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix la clàusula 19
d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la prima.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte per un
import equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte, resultant un import de
17.000 euros.
- Justificant del pagament a la Tresoreria Municipal de l’import dels anuncis generats en
aquesta licitació.
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i
subcontractació oferts.
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagi aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.”
10.- En compliment de l’ acord quart abans transcrit es notificaren els acords adoptats a tots els
candidats i licitadors als efectes del tràmit d'audiència previst a l’article 87 del RGLCAP i,
respecte del licitador que hagues presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per aquest
contracte, també als efectes previstos a l’article 151.2 del TRLCSP.
11.- En data 6 d’agost de 2018 un dels empresaris (CLIMAESPAIS SERVEIS INTEGRALS
D'INSTAL·LACIONS SL) va presentar davant l’ Ajuntament de Badalona un recurs especial en
matèria de contractació en no estar conforme amb la decisió de la Mesa d’excloure’l de la
licitació d’aquest contracte. L’esmentat recurs es va trametre al Tribunal Català de Contractes
del Sector Public en data 13/08/2018 sense que a data d’emissió d’aquest document l’esmentat
Tribunal hagi resolt el recurs a què s’ha fet referència.
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12.- En data 9 d’agost de 2018 un altre dels empresaris (ELECTRICITAT BOQUET SL) va
interposar davant l’Ajuntament de Badalona un recurs especial en matèria de contractació en
no estar conforme amb la decisió de la Mesa d’excloure’l de la licitació d’aquest contracte.
L’esmentat recurs es va trametre al Tribunal Català de Contractes del Sector Public en data
16/08/2018 sense que a data d’emissió d’aquest document l’ esmentat Tribunal hagi resolt el
recurs a què s’ha fet referència.
13.- Dins del termini màxim atorgat, l’empresari que n’ha resultat proposat a l’adjudicació
d’aquest contracte ha presentat tota la documentació que li ha estat requerida i ha dipositat en
la Tresoreria General d’aquesta corporació la garantia definitiva per l’import equivalent al 5%
del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte així com també l’import derivat de la publicació
de l’ anunci de licitació d’aquest contracte als diaris i/o butlletins oficials corresponents.
14.-Consten en l’ expedient de contractació de referència, entre d’altres, els certificats d’estar al
corrent de deutes amb aquest Ajuntament, amb Hisenda i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social de l’ empresa a favor de qui es proposa l’adjudicació del contracte.
15.- Consta en l’expedient administratiu informe tècnic emès en data 12 de novembre de 2018
pel cap del Departament d’Instal·lacions Esportives amb el vistiplau del cap del Servei
d’Esports en virtut del qual es considera convenient continuar endavant amb la tramitació
d’aquest expedient pels greus perjudicis que suposa deixar de prestar els serveis que
constitueixen el seu objecte.
16.- Ateses les dates en què ens trobem i l’estat de tramitació en què es troba aquest
expedient, tenint en compte que l’ òrgan de contractació competent per resoldre’l és la Junta de
Govern Local i que aquest expedient és susceptible de recurs especial per la qual cosa el
contracte no es podrà formalitzar fins transcorreguts 15 dies hàbils següents a la tramesa de la
notificació de l’ adjudicació que hagi estat aprovada, i dins dels 5 dies següents, es preveu com
a data d’entrada en vigor del contracte de referència el proper 1 de gener de 2019, per la qual
cosa no s’ acompanya l’expedient de cap document comptable.
17.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la
seva fiscalització prèvia a l’Intervenció municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general en data 23 de novembre de 2018, segons consta acreditat
documentalment en l’expedient de referència.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ( en
endavant, TRLCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa
parcialment l’esmentada Llei.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix el
TRLCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les
corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu
cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004,
de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, l’empresa proposada a l’adjudicació d’aquest contracte ha acreditat la seva
capacitat i solvència per a contractar amb la Corporació i ha aportat dins del termini establert la
documentació requerida de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1 del Plec de
clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte en compliment de l’article
151.2 del TRLCSP. Per tant, ha dipositat a la Tresoreria General d’aquest Ajuntament la
garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) d’aquest contracte,
entre d’altres.
4. Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte – d’acord amb l’exposat en el
darrer antecedent d’aquest document - per a les futures anualitats que comprengui la seva
execució, així com les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat
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amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a l’Intervenció municipal essent informat favorablement d’acord amb
l’exposat en el darrer antecedent d’aquest document.
6. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcalde, sens perjudici que aquest pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 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 proposo a
l’alcalde que inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució,
si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de serveis de manteniment preventiu i normatiu de la
legionel·la per les instal·lacions esportives municipals a l’empresa LOKIMICA SA (amb NIF
A03063963), en haver resultat la seva oferta l’econòmicament més avantatjosa per aquest
contracte d’acord amb l’informe tècnic emès en data 18 de juliol de 2018 pel cap del
Departament d’Instal·lacions Esportives amb el vistiplau del cap del Servei d’Esports de
valoració de les ofertes econòmiques i resta d’aspectes de les ofertes avaluables
automàticament inclosos en els sobres B de les proposicions que han estat admeses a la
licitació del contracte de referència,de classificació d’aquestes i de proposta d’adjudicació del
contracte, i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals,
d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva
valoració i són els que es detallen a continuació:
1.- Preu per a la prestació de dits serveis per un termini contractual de 2 anys de 340.000 euros
(IVA exclòs).
L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del 21%
2.- Amplia el número de revisions bàsiques previstes en 2112 per un termini contractual de 2
anys, essent la valoració econòmica d’aquesta millora de 46.970,88 euros, resultant la valoració
d’un preu hora de 11,12 € d’ operari i una estimació de temps de dos hores per inspecció. El
producte es 2112 revisions x 2 hores/revisió x 11,12 €/hora= 46.970,88 €.
3.- Ofereix la millora sense cost consistent en incloure recanvis fins a un cost de 150
euros ...........SI, valorant-se aquesta millora en 4.300 €.
SEGON.- SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’execució d’aquest contracte així
com també de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, per a les futures anualitats a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis, per atendre el seu pagament. Tot això de conformitat
amb allò previst a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència es derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a la
modificació i/o resolució del contracte .
TERCER.- REQUERIR a l’empresa LOKIMICA SA (amb NIF A03063963), perquè formalitzi el
contracte de referència en un termini no superior a cinc dies naturals un cop transcorregut el
termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa d’aquesta resolució d’adjudicació, de
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conformitat amb el que disposa la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte de referència.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats que van presentar proposició per
participar en aquesta licitació amb el detall de recursos que poden interposar, i COMUNICAR LA al cap del Departament d’Instalacions Esportives i als Departaments de Tresoreria i
Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta
corporació.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu fos resolt de
forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu davant de
l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la
corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la
forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local que
es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si s’ escau.
Badalona, 26 de novembre de 2018
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui aquesta proposta a la totalitat de
candidats i licitadors amb la relació de recursos que poden interposar així com també als
departaments municipals a què s’ha fet referència, per al seu respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
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6. Modificar l'horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, les quals passaran a tenir lloc a les 10 h.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Secretaries de les Comissions Informatives dels diferents àmbits; Intranet
municipal.
Antecedents
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017, pel qual es va fixar la
celebració de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindrien lloc amb periodicitat
quinzenal, els dilluns a les 9:30 hores.
2. Acord de l’Ajuntament Ple de data 27 de novembre de 2018, pel qual es modifica l’acord de
Ple de dat 20 de juliol de 2017 en relació a la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local, la qual passarà a ser setmanal en lloc de quinzenal.
3. Petició de l’alcalde per tal de modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local, per tal de garantir la màxima assistència dels tinents d’alcalde que en
formen part, proposant que les mateixes tinguin lloc a les 10:00 hores, d’acord amb el calendari
aprovat, és a dir, tots els dilluns a les 10:00 h. llevat dels períodes de vacances.
Fonaments de dret
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els
articles 52 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació.
Proposta de resolució
D’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha
cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017, en la
qual es fixava l’horari de les sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació, en el sentit
de establir un nou horari de celebració de la Junta de Govern Local, la qual tindrà lloc tots els
dilluns a les 10:00 hores, i de conformitat al que estableix l’acord de Ple de 27 de novembre de
2018.
SEGON. Comunicar aquest acord als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
7. Aprovar la proposta d'atorgament de subvencions annex Salut, Joventut i Esports, per
elevar a l'alcaldia.
ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus de
Acord de la Junta de Govern Local
document
Interessats

Diverses entitats interessades.

Objecte

Proposta a l’Alcaldia sobre la concessió de subvencions per concurrència
competitiva, primera convocatòria, referents als annexos de: C)
convivència, J) salut, B) joventut i H) esports.

Expedient: 304/SUB-6/18
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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.”
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:
-------------------
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Annex J) salut:
“ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus de
Acord de la Junta de Govern Local
document
Interessats

Entitats de salut

Objecte

Concessió de subvencions per concurrència competitiva, primera
convocatòria, referents a l’annex J d’entitats de salut promocionar i
dinamitzar programes, projectes i/o actuacions d’entitats de tipus social i de
salut sense ànim de lucre, que tinguin per objecte promoure i protegir la salut
i millorar el benestar emocional potenciant l’autonomia de les persones i
l’assoliment de les seves fites vitals a partir de les oportunitats derivades del
seu entorn familiar i comunitari.

Expedient: 61337117-GSUB-C2018/000002
Ref. Addicional: 26/S-2/2018
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 de salut, 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.
5.- Les entitats que es relacionaran han presentat sol·licituds de subvenció dins del termini, en
relació a l’annex J) d’entitats de salut veïnals, d’acord amb les següents dades:
ENTITAT
Pressupost de l’activitat

Subvenció
sol·licitada

ALCER-BARCELONA. ASSOC LLUITA CONTRA
MALALTIES DE RONYO
ASOCIACIÓN
FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALES BARCELONÈS NORD

7.200 €

2.000 €

2.475 €

1.372,5 €

TDHA BADALONA

5.000 €

2.000 €

ASSOCIACIÓ CARDIOPATIES CONGÈNITES

6.000 €

2.500 €

TAI-CHI, SALUT I CONSCIENCIA

4.000 €

2.000 €

ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI CEREBRAL
ASPACE

1.491 €

700 €
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FUNDACIÓN PRIVADA AMIBA
FUNDACIÓ
D’ONCOLOGIA
INFANTIL
ENRIQUETA VILLAVECCHIA
AECC-ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER
ASOCIACIÓN
SEGONA
OPORTUNIDAD
ANIMAL ASOA
ASSOCIACIÓ MES K ANIMALS
ASSOCIACIÓ
GOSSOS

CATALANA

TERÀPIA

AMB

ASOCIACIÓN SOS BDN
ASSOCIACIÓ ESPÈCIES DESPROTEGIDES
BADALONA RUNNIG
TOTAL

13.000 €

6.500 €

9.800 €

3.000 €

24.887,24 €

12.000 €

4.000 €

1.000 €

8.500 €

4.250 €

5.784 €

2.892 €

8.681,11 €

4.721,11 €

5.200 €

3.400 €

2.000 €

1.000 €

108.288,35 €

49.335,61 €

6. 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
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 3,4 i 5 de l’annex J) Salut 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 els informes tècnics del servei que consten als expedients, els sol·licitants compleixen
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 6 de l’annex J) Salut, l’import de la subvenció, per norma general, no
ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliquin.
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Setè. D’acord amb l’apartat 7 de l’annex J) Salut 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, els
expedients han estat informats 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.
Desè. D’acord amb el que preveuen els articles 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, 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:
ENTITAT

ACTIVITAT

ALCER-BARCELONA. ASSOC Atenció integral als malalts renals
LLUITA CONTRA MALALTIES i campanyes de prevenció i
DE RONYO
sensibilització
ASOCIACIÓN
FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALES El Badiu
BARCELONÈS NORD
TDHA BADALONA

Servei d’atenció a les famílies

SUBVENCIÓ QUE ES PROPOSA

950.44 €
1.372,50 €

2.000 €

ASSOCIACIÓ CARDIOPATIES Atenció directa a infants i joves
CONGÈNITES
amb cardiopatia

2.500 €

TAI-CHI,
SALUT
CONSCIENCIA

2.000 €

I Donar suport a persones grans
dependents i usuaris de
residencies

ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI
CEREBRAL ASPACE
Projecte curtmetratge
FUNDACIÓ
D’ONCOLOGIA Programa d’acompanyament a
INFANTIL
ENRIQUETA nens i joves amb malalties de
VILLAVECCHIA
llarga durada Mes de la vida
activa
AECC-ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA
CONTRA
CÀNCER

Acompanyament al malalt
EL oncològic i a la seva família

ASOCIACIÓN SEGONA
OPORTUNIDAD ANIMAL ASOA
ASSOCIACIÓ MES K ANIMALS

700 €
3.000 €

1930,23 €

1.000 €
Protecció dels animals
Dignificar la vida dels gats i
gossos del carrer
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ASOCIACIÓN SOS BDN

Defensa Animal

3.380 €

ASSOCIACIÓ ESPÈCIES
DESPROTEGIDES

Gestió de colònies de gats del
carrer

BADALONA RUNNIG

Fem salut 2018- Mes de la vida
activa

1.800,33 €
1.000 €

SEGON.- Proposar la denegació de les sol·licituds que es relacionen perquè el projecte o
activitat no s’ajusta a les finalitats previstes en l’annex J per programes i actuacions que poden
ser subvencionables en matèries de salut d’acord amb la convocatòria.
ENTITAT

ACTIVITAT

FUNDACIÓN PRIVADA AMIBA

SUBVENCIÓ
PROPOSA

No estàs sol

QUE

ES

PROPOSTA DENEGADA

ASSOCIACIÓ
CATALANA Intervenció assistida amb gossos
TERÀPIA AMB GOSSOS
en centre residencial 3ª edat

PROPOSTA DENEGADA

TERCER .- 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 61337117 -3110 -48906 i les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost
municipal de depeses, números d'operació i imports relacionats a continuació:
Subvenció que es
proposa
ALCER-BARCELONA. ASSOC LLUITA CONTRA
MALALTIES DE RONYO
ASOCIACIÓN
FAMILIARES
MENTALES BARCELONÈS NORD

ENFERMOS

950.44 €

Operació pressupostària
12018000026881/1

1.372,50 €

12018000026881/1

TDHA BADALONA

2.000 €

12018000033391/1

ASSOCIACIÓ CARDIOPATIES CONGÈNITES

2.500 €

12018000026882/1

TAI-CHI, SALUT I CONSCIENCIA

2.000 €

12018000026879/1

700 €

12018000026851/1

3.000 €

12018000026883/1

AECC-ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER

1930,23 €

12018000026880/1

ASOCIACIÓN SEGONA OPORTUNIDAD ANIMAL
ASOA

1.000 €

12018000026845/1

ASSOCIACIÓ MES K ANIMALS

2.365 €

12018000026844/1

ASSOCIACIÓ
ASPACE

DE

LA

PARÀLISI

FUNDACIÓ
D’ONCOLOGIA
ENRIQUETA VILLAVECCHIA

CEREBRAL
INFANTIL

ASOCIACIÓN SOS BDN
ASSOCIACIÓ ESPÈCIES DESPROTEGIDES
BADALONA RUNNIG

3.380 €

12018000026841/1

1.800,33 €

12018000026842/1

1.000 €

12018000026884/1

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 04-102018.”
-----------------
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Annex B) joventut:
“Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
10153014-CONJ-SOLS2018/000001
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
3/S01-2018
Procediment
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenc
d’adjudicació
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient Proposta d'aprovació conjunta d'atorgament de subvencions del
departament de Joventut 2018 (1r. expedient)
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs

10062115-GSUB-C2018/000001
Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva per
Objecte del concurs
programes, projectes i/o activitats d’interès públic per a la
població juvenil durant l’exercici 2018
Data resolució
23/02/2018
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment per Ple de l’Ajuntament de data
Bases de la convocatòria
30/01/2018
Data de publicació de l’anunci 14/03/2018
de la convocatòria
Termini de presentació de les Del 15/03/2018 al 13/04/2018
sol·licituds
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
10153014SOLSUB2018/000002
10153014SOLSUB2018/000003
10153014SOLSUB2018/000009
10153014SOLSUB2018/000010

Interessat
ESPLAIS CATALANS

NIF
G0877351-7

10153014SOLSUB2018/000011
10153014SOLSUB2018/000014

FUNDACIÓ
GRESOL G6136952-6
PROJECTE HOME
CONVENTO DE NUESTRA R0802090-A
SEÑORA DEL CARMEN DE
LOS CARMELITAS

CIRCOL
CATÒLIC
DE G0871334-9
BADALONA
ASSOCIACIÓ
JUVENIL G6498913-0
DEMASIATS
ASOCIACIÓN
MUNDUS. G6602147-8
UN MUNDO A TUS PIES

Objecte
Projecte "Joves en moviment"
per a jove badalonins
Colònies d'estiu
Projecte any 2018 Associació
Juvenil Demasiats
"Descobrim Europa" programa
per a joves per participar en
experiències internacionals
Projecte adolescents i joves a
Badalona
Col·laborar amb part de les
despeses de les colònies

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:
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018
N
10153000 3265
48906
2018
N
10153000 3265
48906
2018
N
10153000 3265
48906
2018
N
10153000 3265
48906

Import

10153014SOLSUB2018/
000002
10153014SOLSUB2018/
000003
10153014SOLSUB2018/
000009
10153014SOLSUB2018/
000010

120180000
37393/1

ARC_T

120180000
37395/1

ARC_T

120180000
37407/1

ARC_T

120180000
37408/1

ARC_T

10153014SOLSUB2018/
000011

120180000
37409/1

ARC_T

2018
N
10153000 3265
48906

2.660,00

10153014SOLSUB2018/
000014

120180000
38131/1

ARC_T

2018
N
10153000 3265
48906

1.645,00

840,00
1.855,00
1.925,00
1.120,00

Import a Interessat
justificar
3.800,00 ESPLAIS
CATALANS
7.190,00 CIRCOL
CATÒLIC DE
BADALONA
4.911,38 ASSOCIACIÓ
JUVENIL
DEMASIATS
5.000,00 ASOCIACIÓN
MUNDUS. UN
MUNDO A TUS
PIES
23.696,00 FUNDACIÓ
GRESOL
PROJECTE
HOME
16.750,00 CONVENTO DE
NUESTRA
SEÑORA DEL
CARMEN DE LOS
CARMELITAS

NIF
G0877351-7
G0871334-9
G6498913-0
G6602147-8

G6136952-6

R0802090-A

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 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 172 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l´Annex IV de les bases d’execució del pressupost municipal de 2018, en pròrroga
del 2017.
5) En data 30 de gener de 2018, 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 2018, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 20 de febrer de 2018, 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.
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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) L’annex B) Àrea de Joventut conté les bases específiques vigents per aquesta convocatòria,
i estableix les condicions i requisits que s’han d’acreditar, els criteris de valoració de les
sol·licituds, que segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els
sol·licitants compleixen amb aquestes requisits.
10) 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.
11) L’informe tècnic proposa 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”.
12) 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.
13) 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, és l’alcalde a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
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’Alcalde l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
10153014SOLSUB2018/
000002
10153014SOLSUB2018/
000003
10153014SOLSUB2018/
000009
10153014SOLSUB2018/
000010

Interessat
ESPLAIS CATALANS

NIF
G0877351-7

CIRCOL
CATÒLIC
BADALONA
ASSOCIACIÓ
DEMASIATS

DE G0871334-9

JUVENIL G6498913-0

ASOCIACIÓN MUNDUS.
MUNDO A TUS PIES

UN G6602147-8
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Exp
10153014SOLSUB2018/
000011
10153014SOLSUB2018/
000014

Interessat
FUNDACIÓ
PROJECTE HOME

NIF
GRESOL G6136952-6

CONVENTO DE NUESTRA R0802090-A
SEÑORA DEL CARMEN DE
LOS CARMELITAS

Objecte
Projecte adolescents
Badalona

i

Col·laborar amb part
despeses de les colònies

joves
de

a
les

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 aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient,
números d'operació i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

10153014SOLSUB2018/
000002
10153014SOLSUB2018/
000003
10153014SOLSUB2018/
000009
10153014SOLSUB2018/
000010

120180000
37393/1

Aplicació
pressupostària
ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

Import

120180000
37395/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

1.855,00

120180000
37407/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

1.925,00

120180000
37408/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

10153014SOLSUB2018/
000011
10153014SOLSUB2018/
000014

120180000
37409/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

120180000
38131/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

840,00

Import a Interessat
justificar
3.800,00 ESPLAIS
CATALANS
7.190,00 CIRCOL CATÒLIC
DE BADALONA

4.911,38 ASSOCIACIÓ
JUVENIL
DEMASIATS
1.120,00 5.000,00 ASOCIACIÓN
MUNDUS.
UN
MUNDO A TUS
PIES
2.660,00 23.696,00 FUNDACIÓ
GRESOL
PROJECTE HOME
1.645,00 16.750,00 CONVENTO
DE
NUESTRA
SEÑORA
DEL
CARMEN DE LOS
CARMELITAS

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, 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 04-10-2018.
----------------Annex H) esports:
“Identificació de l'expedient
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
50022116-CONJ-SOLS2018/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
300/S-37/17
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
Subvenc
Ordinària
Proposta d'aprovació conjunta d'atorgament de subvencions del
servei d'Esports del 2018 (2n.expedient)
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ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs

50022116-GSUB-C2018/000001
Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de
Objecte del concurs
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva per
programes esportius durant l’exercici 2018
Data resolució
23/02/2018
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment per Ple de l’Ajuntament de data
Bases de la convocatòria
30/01/2018
Data de publicació de l’anunci 14/03/2018
de la convocatòria
Termini de presentació de les Del 15/03/2018 al 13/04/2018
sol·licituds
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
51121058SOLSUB2018/
000018
51121058SOLSUB2018/
000026
51121058SOLSUB2018/
000027

Interessat
NIF
APA COL·LEGI MARISTES G5983094-3
CHAMPAGNAT
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA G6197771-6
PERE GOL
ASSOCIACIÓ MASTERS G6689847-9
ESPORT ADAPTAT

Objecte
Organització
Jornada
Multiesportiva i competicions
de futbol sala
Competicions de futbol
Competicions de bàsquet amb
cadires de rodes, per a
persones amb disminució

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:
Exp
51121058SOLSUB
2018/000018
51121058SOLSUB
2018/000026
51121058SOLSUB
2018/000027

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
120180000 ARC_T 2018
N
30411/1
51121058
3411 48906

Import
685,00

Import a
justificar
2.707,00

Interessat

NIF

APA COL·LEGI G5983094-3
MARISTES
CHAMPAGNAT

120180000 ARC_T 2018
N 2.846,42 14.000,00 ASSOCIACIÓ
30419/1
51121058
ESPORTIVA
3411 48906
PERE GOL
120180000 ARC_T 2018
N
477,10 2.169,00 ASSOCIACIÓ
30420/1
51121058
MASTERS
3411 48906
ESPORT
ADAPTAT

G6197771-6
G6689847-9

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 vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) 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 172 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l´Annex IV de les bases d’execució del pressupost municipal de 2018, en pròrroga
del 2017.
5) En data 30 de gener de 2018, 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 2018, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 20 de febrer de 2018, 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) L’annex H) Esports conté les bases específiques vigents per aquesta convocatòria, i
estableix les condicions i requisits que s’han d’acreditar, els criteris de valoració de les
sol·licituds, que segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els
sol·licitants compleixen amb aquestes requisits.
10) 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.
11) 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.
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12) 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, és l’alcalde a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
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’Alcalde l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
51121058SOLSUB2018/
000018
51121058SOLSUB2018/
000026
51121058SOLSUB2018/
000027

Interessat
APA COL·LEGI
CHAMPAGNAT
ASSOCIACIÓ
PERE GOL

NIF
MARISTES G5983094-3
ESPORTIVA G6197771-6

ASSOCIACIÓ
MASTERS G6689847-9
ESPORT ADAPTAT

Objecte
Organització Jornada Multiesportiva
i competicions de futbol sala
Competicions de futbol
Competicions de bàsquet amb
cadires de rodes, per a persones
amb disminució

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 aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient,
números d'operació i imports relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

51121058SOLSUB
2018/000018

120180000 ARC_T
30411/1

51121058SOLSUB
2018/000026
51121058SOLSUB
2018/000027

120180000 ARC_T
30419/1
120180000 ARC_T
30420/1

Aplicació
pressupostària
2018
N
51121058
3411 48906

Import

Import a
justificar

Interessat

2.707,00

APA COL·LEGI
MARISTES
CHAMPAGNAT

685,00

NIF
G5983094-3

2018
N 2.846,42 14.000,00
51121058
3411 48906
2018
N
477,10 2.169,00
51121058
3411 48906

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
PERE GOL
ASSOCIACIÓ
MASTERS
ESPORT
ADAPTAT

G6197771-6
G6689847-9

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local, 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 04-10-2018.
----------------Proposta de resolució
En conseqüència, i en compliment de la instrucció de l’alcaldia abans referida, s’eleven
aquestes propostes a la Junta de Govern Local perquè a la vegada adopti la següent proposta i
la converteixi en resolució:
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PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que estan descrites en les
propostes de resolució que s’han transcrit a l’apartat 6 dels antecedents d’aquest document,
que es donen per reproduïdes, referides a:
 Annex J) salut


Annex B) joventut (1a. part)

 Annex H) esports (2a. part)
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 relacionen en les diferents propostes, i que es donen per reproduïdes.
(.../...)

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i deu minuts de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari general

Alejandro Pastor López

Isidre Martí i Sardà
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