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Junta de Govern Local
Ordinària
31 de desembre de 2018
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a trenta-u 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)

Secretària acc.
Interventor

Sra. Remedios Hijano Cruzado
Sr. Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Tresorer

Sr.

Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de desembre de 2018.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar el traspàs de les parades 56 i 57 planta general mercat municipal La Salut.
3. Aprovar el traspàs de la parada 69 del mercat municipal La Salut per a desenvolupar
l'activitat de venda d'ous i aviram.
Àmbit de Govern i Territori
4. Atorgar llicència d'obres menors per la consolidació de mur de contenció existent del CAP
Gran Sol situat a la finca de l'avinguda Doctor Bassols, 112-130, de Badalona.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
5. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament de subvencions i/o desestimació de sol·licituds de
subvencions en relació als serveis de convivència, cultura, educació i feminismes.
Proposicions urgents
6. Aprovar l'alliberament dels imports retinguts l’any 2018 contracte serveis de neteja i
inspecció xarxa de clavegueram, assistència Pla director dividit en 3 lots.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de desembre de
2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 24 de
desembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Aprovar el traspàs de les parades 56 i 57 planta general mercat municipal La Salut.
La senyora P.S.P amb NIF XXXXX958X, mitjançant instància de data 28 d’agost de 2018,
sol·licita el traspàs dels llocs de venda núm. 56 i 57 planta general del Mercat Municipal La Salut, a
favor de la senyora N.F.D. amb NIF XXXXX788C.
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut consta que els llocs de venda amb els
número 56 i 57(planta general), disposen d’una concessió administrativa aprovada per la Junta de
Govern Local, de data 18 de setembre de 2007 i 18 de juliol de 2006, respectivament, per a la
venda de xarcuteria i cansaladeria, a favor de la senyora P.S.P. amb NIF XXXXX958X. Les
concessions termina el seu període de vigència i per tant caduquen, el 18 de setembre de 2032 i
18 de juliol de 2031, respectivament.
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, la senyora N.F.D., haurà de
satisfer la quantitat de 132,93 €, pel concepte “expedició de títols de concessions
administratives”.
L'Ajuntament no exercitarà el dret de tempteig sobre el preu de venda de la parada que s’ha
establert entre les parts, tal i com preveu l’apartat a), de l’article 16, de la Vigent Ordenança de
Mercats Municipals.
El preu convingut de traspàs entre la senyora P.S.P. i la senyora N.F.D. és el correcte i resulta
molt interessant que aquesta activitat continuï en funcionament per tal de seguir potenciant el
Mercat.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats Municipals, cap
concessionari o titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges màxims de titularitat a
favor d’una mateixa persona.
Atès que la sol·licitant està lliure de les seves càrregues pel que fa als pagaments de tributs
locals.
Atès que, la presidenta de l’Associació de Concessionaris del Mercat La Salut informa que la
senyora P.S.P. no té cap deute amb l’Associació.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs dels llocs de
venda núm. 56 i 57 planta general del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà el 18
de setembre de 2032 i 18 de juliol de 2031, respectivament.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
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Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat., en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcalde, per resolució de dates 25 de juny i 5 de juliol de 2018,
proposi a la Junta de Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núm. 56 i 57 planta general del Mercat
Municipal La Salut, sol·licitat per la seva titular la senyora P.S.P. amb NIF XXXXX958X, per a la
venda de xarcuteria i cansaladeria, a favor de la senyora N.F.D. amb NIF XXXXX788C. El període
de vigència finalitzarà el 18 de setembre de 2032 i 18 de juliol de 2031, respectivament.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per la senyora N.F.D. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a les interessades, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic i al Servei de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/202-20398 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
3. Aprovar el traspàs de la parada 69 del mercat municipal La Salut per a desenvolupar
l'activitat de venda d'ous i aviram.
ANTECEDENTS
La senyora M.M.M. amb núm. NIF XXXXX48G, mitjançant instància de data d’entrada 12 de
desembre de 2018, i amb núm. de registre general 37508, sol·licita el traspàs del lloc de venda
núm. 69 planta general, del Mercat Municipal La Salut, per un preu de 4.000 euros a favor de la
senyora S.A.J. amb núm. NIF XXXXX816L.
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut, resulta que el lloc de venda núm.
69 planta general, disposa de concessió administrativa, aprovada per la Comissió de Govern de
data 3 de febrer de 1993, a favor de la senyora M.M.M., amb NIF.XXXXX48G, per a exercir
l’activitat de venda d’ous i aviram. Aquesta concessió finalitza la seva vigència el 6 de març de
2021.
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En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, la senyora S.A.J., haurà de
satisfer la quantitat de 132,93 €, pel concepte “expedició de títols de concessions
administratives”.
L'Ajuntament no exercitarà el dret de tempteig sobre el preu de venda de la parada que s’ha
establert entre les parts, tal i com preveu l’apartat a), de l’article 16, de la Vigent Ordenança de
Mercats Municipals.
El preu convingut de traspàs entre la senyora M.M.M. i la senyora S.A.J. és el correcte i resulta
molt interessant que aquesta activitat continuï en funcionament per tal de seguir potenciant el
Mercat.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats Municipals, cap
concessionari o titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges màxims de titularitat a
favor d’una mateixa persona.
Atès que la sol·licitant està lliure de les seves càrregues pel que fa als pagaments de tributs
locals.
Atès que, la presidenta de l’Associació de Concessionaris del Mercat La Salut informa que la
senyora M.M.M. no té cap deute amb l’Associació.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 69 planta general del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà el 6 de març de
2021.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera
més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat, en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcalde, per resolució de dates 25 de juny i 5 de juliol de 2018,
proposi a la Junta de Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 69 planta general del Mercat Municipal La
Salut, sol·licitat per la seva titular la senyora M.M.M. amb núm. NIF XXXXX48G, per a exercir
l’activitat de venda d’ous i aviram, a favor de la senyora S.A.J. amb núm. NIF XXXXX816L. El
període de vigència finalitzarà el 6 de març de 2021.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per la senyora S.A.J. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar a les interessades, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Patrimoni, al Departament de Gestió i
Control d’Ingressos de Dret Públic i al Servei de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment

Junta de Govern Local. Sessió núm. 28 / 31-12-2018

4

Secretaria General

administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Govern i Territori
4. Atorgar llicència d'obres menors per la consolidació de mur de contenció existent del
CAP Gran Sol situat a la finca de l'avinguda Doctor Bassols, 112-130, de Badalona.
Atesa la instancia presentada núm.: 24139 per el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, representat
per A.O.S., en què es sol·licita llicència d’obres menors per la consolidació de mur de contenció
existent del CAP Gran Sol de Badalona situat a la finca de l’avinguda Doctor Bassols, 112-130;
UTM: 5084905DF3858C.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès el dia 4 de desembre de 2018 que diu:
Vista la sol·licitud de llicència de data 03/08/2018 amb Registre General d’Entrada núm.: 24139 a
nom de SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, representat per A.O.S., en què es sol·licita llicència
d’obres menors per la consolidació de mur de contenció existent del CAP Gran Sol de Badalona
situat a la finca de l’avinguda Doctor Bassols, 112-130; UTM: 5084905DF3858C.
Vist l'informe urbanístic de 28/09/2018 del tècnic del Plànol de la Ciutat, la finca de referència es
troba inclosa dins l’àmbit d’actuació del PGM, aprovat definitivament per la CMB el 14/07/1976
(BOPB 19/07/1976), del PE revisió PERI de Llefià, aprovat definitivament per la CUB el 16/11/1994
(DOGC 25/01/1995), el Pla especial urbanístic CAP Parc del Gran Sol, aprovat definitivament per
la CTUB el 29/01/2009 (DOGC 05/03/2009), de la modificació puntual de les NU del PGM a l’àmbit
del municipi de Badalona, aprovada definitivament per la CTiS el 31/03/2015 (DOGC 29/04/2015),
de les modificacions de les Normes Urbanístiques aprovades definitivament pel conseller
competent el 25/07/2008 (DOGC 06/08/2008) i el 24/12/2012 (DOGC 15/02/2013) i de la
modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació aprovada definitivament pel Ple el
27/03/2007 (BOPB 22/05/2007), que la qualifica com a sistema de parcs i jardins urbans actuals,
de caràcter local, calu 6 a (sol urbà consolidat).
En opinió de la tècnica sotasignant, PROCEDEIX a concedir la llicència d’obres menors per la
consolidació de mur de contenció existent del CAP Gran Sol de Badalona situat a la finca de
l’avinguda Doctor Bassols, 112-130; UTM: 5084905DF3858C, condicionada a:

Aquesta llicència s’atorgarà, si escau, sens perjudici de les altres autoritzacions que
siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial, art. 64 de la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar la manifestació del contractista, segons l’art.
44 de les Normes Urbanístiques i l’art. 42 de l’Ordenança Metropolitana de l’Edificació.
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Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la
qual cosa caldrà comunicar-ho corresponentment.

Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment d’infraestructures d’aquest
ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Atesa la Resolució de l’alcalde de data 15 de juny de 2018 segons la qual és la Junta local la que
ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per
les administracions públiques.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de Govern i
Territori en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 25 de juny de 2018, proposi a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Atorgar llicència municipal a SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, representat per A.O.
S. per a la consolidació de mur de contenció existent del CAP Gran Sol de Badalona situat a la
finca de l’avinguda Doctor Bassols, 112-130; UTM: 5084905DF3858C amb la condició que es
compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres
referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions
assenyalades a continuació:
PRIMERA- Les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers, d’acord amb l’art. 73 del Decret 179/1995 (ROAS).
SEGONA- En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona
pràctica de la construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o
normativa d’aplicació.
TERCERA- Les obres o instal·lacions s’hauran de practicar, tot atenent allò assenyalat en les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del
carrer i no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
QUARTA- Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les
sol·licitades, i es considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest
sentit es produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
CINQUENA-La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de
notificació de l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització,
per part de l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es
doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es
faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició
o normativa d’aplicació.
SISENA- L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència,
estarà obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la
inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte,
en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà
examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'Autoritat competent.
SETENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de
la construcció i demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
VUITENA- Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa
vigent.
NOVENA- Condicions especials:
A - En instal·lació d’elements que recaiguin sobre la via pública:
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Es compliran les condicions establertes a la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de
Supressió de Barreres Arquitectòniques, el Decret 135/95 de desplegament de la Llei i
d’aplicació del Codi d’Accessibilitat i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
Es complirà l’article 123 de les OME.
Es complirà l’article 140 del Reglament de Circulació.
Cal sol·licitar el permís per l’ocupació de via pública.
B - En llicències de contenidors i sacs:
Veure informe emès pel Departament de Transport i Circulació.
C - En llicències de bastides:
Són d’aplicació i obligat compliment els punts 3 i 4 de l’art. 123 de les OME on s’especifiquen
les dimensions mínimes i mesures de seguretat.
Es responsable el sol·licitant, de la protecció i senyalització adient de la bastida, sense perjudici
del que determina l’art. 130 de les OME.
 Totes les responsabilitats derivades de la col·locació i permanència de la bastida seran a
càrrec del titular de l’autorització.
 Es d’aplicació l’art. 140 del Reglament de Circulació.
 Per motius de circulació, de realitzacions d’obres públiques o en casos d’urgències, la
Guàrdia Urbana podrà disposar les mesures que es creguin necessàries per tal de que sigui
retirada total o parcialment la bastida a càrrec del titular de la mateixa.
 Cal complir les disposicions dels Reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió.
 Les autoritzacions de pas de vehicles necessaris per obres (amb més pes de l'autoritzat) es
tramitaran des de l'Àrea de Via Pública, prèvia petició formal.
 De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
TRETZENA- Condicions particulars:
a) Aquesta llicència s’atorgarà, si escau, sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin
preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial, art. 64 de la Llei 3/2012, de 22
de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
b) Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar la manifestació del contractista, segons l’art. 44 de
les Normes Urbanístiques i l’art. 42 de l’Ordenança Metropolitana de l’Edificació.
c) Aquest permís no autoritza la col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, per a la qual
cosa caldrà comunicar-ho corresponentment.
d) Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament al Servei de Manteniment d’infraestructures d’aquest
ajuntament, i abonar els drets que correspongui d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
SEGON.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva
notificació, de conformitat amb els art. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Proposta d’acord
En atenció als fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de govern Local que resolgui de conformitat, si s’escau.
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Resolució
A l’empar d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques la Junta de govern Local accepta els
antecedents,fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i resol
conformement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
5. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament de subvencions i/o desestimació de sol·licituds de
subvencions en relació als serveis de convivència, cultura, educació i feminismes.
ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Acord de la Junta de Govern Local
Interessats

Diverses entitats interessades.

Objecte

Proposta a l’Alcaldia sobre la concessió de subvencions per
concurrència competitiva, primera convocatòria, referents a l’annex
de C) convivència, F) cultura, A2a) educació, D) feminismes.

Expedient: 304/SUB-6/18
Antecedents
1. Instrucció de l’alcaldia de data 4 d’octubre de 2018 quin contingut es el següent:
“Ates l’acord de l’ajuntament ple de data 30 de gener de 2018 que aprovà provisionalment
les bases específiques de subvencions per concurrència competitiva per 2018, referents a
programes o activitats referits a entitats veïnals, joventut, convivència, feminismes, serveis
socials, culturals, de gent gran, d’esports, de cooperació pel desenvolupament, i salut, acord
que va esdevenir definitiu, -llevat per l’annex l) referit a cooperació al desenvolupament-, pel
fet de no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública d’aquell
acord.
Atès que en dates 23 de febrer i 8 d’agost de 2018, per resolució d’aquesta alcaldia, és va
procedir a convocar als diferents interessats per tal que presentessin les seves sol·licituds
que es podien presentar entre els dies 14 de març de 2018 i el 13 d’abril de 2018.
Atès que s’han presentat diverses sol·licituds pels diferents annexos i que, d’acord amb el
que preveuen les bases específiques, article 8, en relació amb la normativa de subvencions
i les bases d’execució del pressupost, correspondrà a aquesta alcaldia atorgar les
corresponents subvencions i/o desestimar les sol·licituds, si s’escau, prèvia proposta que
haurà d’acordar la Junta de Govern Local.
Als efectes de complir amb el principi d’eficàcia i tenint en compte que aquests
procediments mantenen una identitat substancial es considera convenient procedir a
l’acumulació dels mateixos en el sentit de que l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern
Local com a proposta prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la
concessió i/o denegació de les subvencions sol·licitades sigui únic.
Per tot això, ordeno
Que per part del servei jurídic i d’administració general de l’àmbit de Recursos Interns,
Participació i Habitatge es procedeixi a INCOAR expedient per tramitar la proposta de
resolució final referent a l’acord que ha d’adoptar la Junta de Govern Local com a proposta
prèvia a la resolució d’aquesta alcaldia quant a la decisió referent a la concessió i/o
denegació de les subvencions sol·licitades, en el sentit de proposta que eleva a la Junta de
Govern Local les diferents propostes plantejades pels àmbits concernits.”
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2. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 30 de gener de 2018, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats que
duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de
Badalona durant l’any 2018, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter veïnal, de joventut, de convivència, sobre
feminisme, de serveis socials, culturals, de gent gran, d’esports, cooperació per al
desenvolupament i salut.
3. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament (llevat de l’annex I) de cooperació al desenvolupament) al no haver-se presentat
cap al·legació.
4. El Ple de l´Ajuntament, en sessió de data 29 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 referits a educació,
cultura, esports i promoció de l’ocupació.
5. Les bases específiques i els seus annexos van estar publicades al BOPB de data 21 de juny
de 2018, en tràmit d’informació pública, i, posteriorment, es van entendre aprovades
definitivament al no haver-se presentat cap al·legació.
6. Els anuncis d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona van ser de
data 20 d’abril de 2018 i 17 d’agost de 2018, respectivament.
7. En data 23 de febrer de 2018, l’alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions i posteriorment en data 08 d’agost de 2018 l’alcalde va resoldre
convocat concurs públic per a la resta de subvencions. Es van publicar els anuncis en data 14
de març de 2018 i 3 de setembre de 2018, respectivament.
8. Per part de l’àrea de Convivència i Mediació de l’àmbit del Servei a les Persones i Seguretat,
exercint les seves competències, ha formulat una proposta, en data 21 de desembre de 2018,
referent a l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta
literalment:
Annex C) convivència:
“Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
31869087-CONJ-SOLS2018/000002
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
29/SUB-15/18
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació sol·licitud subvenció
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient
Aprovació conjunta de subvencions de Convivència per l'any 2018
ANTECEDENTS
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Convocatòria anual de subvencions destinades a
promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions
de les entitats i associacions i sense ànim de lucre
Objecte del concurs
que
potenciïn
la
convivència
amb
el
cofinançament de projectes, programes i accions
durant 2018.
Òrgan que va resoldre
Alcalde
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
Bases de la convocatòria
sessió de data 30 de gener de 2018.
Data de publicació anunci de la
20 de juny de 2017
convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds
Del 14 de març al 13 d’abril de 2018
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2. Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades reuneixen els requisits exigits a les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i en aplicació dels criteris establerts:
Exp

Interessat

NIF

40959087SOLSUB2018/
000001

MOVIMENT PER LA PAU, MPDL

G28838001

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

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

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

40959087SOLSUB2018/
000001

MOVIMENT PER
LA PAU, MPDL

G28838001

120180000
30042/1

ADRC_T

Aplicació
pressupostària
2018
N
40959087
3271 48906

Import

4.217,50€

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 2 i 3 de l’annex C) Convivència 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:
“...Petició de subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l’activitat
projectada.

Pressupost de l’activitat i/o dels programa/es per al/a les quals es sol·licita
subvenció...”
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En el mateix sentit de l’article anterior, la base 4.1 de les bases específiques d’aplicació,
disposa el mateix.
Sisè. Segons l’apartat 5 de l’annex C) Convivència, l’import de la subvenció, per norma general,
no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliquin. En casos excepcionals, podrà
arribar a cobrir fins el 75% del cost, a les propostes que hagin obtingut més de 70 punts de
valoració i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient.
Segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, les propostes que
ultrapassen el 50% del cost de les activitats han estat degudament justificades.
Setè. D’acord amb l’apartat 6 de l’annex C) Convivència, 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:
Exp

Interessat

NIF

40959087SOLSUB2018/
000001

MOVIMENT PER LA PAU, MPDL

G28838001

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

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i posterior pagament dels expedients de concessió de
subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec de la partida 2018
N 40959087 3271 48906 i les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de
depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports relacionats a continuació:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

40959087SOLSUB2018/
000001

MOVIMENT PER
LA PAU, MPDL

G28838001

120180000
30042/1

ADRC_T

Aplicació
pressupostària

Import
subvencionat

Import a
justificar

2018
N
40959087
3271 48906

4.217,50€

8.435€

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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9. Per part de l’àrea de Cultura de l’àmbit del Servei a les Persones i Seguretat, exercint les
seves competències, ha formulat una proposta, en data 17 de desembre de 2018, referent a la
desestimació de la sol·licitud de subvenció. Es transcriu la proposta literalment:
Annex F) cultura:
“PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Expedient
Ref. Addicional
Caràcter
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta de desestimar sol·licitud de subvenció
Junta de Govern Local
Alcalde
51220049-SOLSUB2018/000041
44/S-41/18
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ordinària
Desestimar la sol·licitud de subvenció de l’entitat ASOCIACIÓN
CULTURAL ROCIERA ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA.

Antecedents
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Bases de la convocatòria
Aprovades per l’Ajuntament Ple de data 29/05/2018
Aprovada per resolució de l’alcaldia de data
Resolució de convocatòria
08/08/2018.
Període de presentació de sol·licituds Del 03/09/2018 al 01/10/2018
2. El termini de presentació de sol·licituds va ésser del dia 3 de setembre fins l’1 d’octubre
d’enguany.
3. L’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERA ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA NIF
G63092381 ha presentat sol·licituds de subvenció en data 02/10/2018 amb entrada al registre
municipal de l’Ajuntament de Badalona números 28379 i 28380.
4. En data 28/11/2018 el cap de departament de Serveis Territorials de Cultura ha emès un
informe tècnic on motiva la desestimació de la sol·licitud de subvenció presentada.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 35.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la motivació dels actes que posin fi als procediments
selectius i de concurrència competitiva s’ha de fer de conformitat amb el que disposen les
normes que regulen les seves convocatòries, i en tot cas han de quedar acreditats en el
procediment els fonaments de la resolució que s’adopti.
2. A la base 3 de les Bases Específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l’any 2018, aprovades per
l’Ajuntament Ple de data 29/05/2018, s’estableix que podran obtenir la condició de beneficiaris
aquells que compleixin els requisits establerts als annexos corresponents, tramitin la
corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques, i regula les
condicions i els requisits que s’han de complir.
Així mateix:
La Base 9.1, estableix que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies
hàbils a partir del següent de la publicació de convocatòria, sens perjudici que la
resolució de la convocatòria estableixi una data posterior diferent.
La Base 9.2, estableix que si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits
a les bases específiques i al decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a
l’interessat per tal que en un termini no superior a deu dies s’esmenin les deficiències o
s’acompanyin el documents preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho se’l
tindrà per desistit de llur petició, arxivant-se sense més tràmit
3. L’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva és
l’alcaldia, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat.
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PROPOSTA D’ACORD:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
ÚNIC.- Proposar a l’Alcaldia la desestimació de la sol·licitud de subvenció de l’entitat
ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERA ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA, amb NIF
G6309238-1, per entrar al Registre General de l’Ajuntament de Badalona fora del termini de
presentació de sol·licituds.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 25/06/2018,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la
propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.”
----------------10. Per part de l’àrea de Cultura de l’àmbit del Servei a les Persones i Seguretat, exercint les
seves competències, ha formulat una proposta, en data 19 de desembre de 2018, referent a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex F) cultura:
“PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
Alcalde
51220049-SOLSUB2018/000031
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
34/S-31/18
Ordinària
Atorgament d’una subvenció ordinària a l’entitat THE CRYPTS
PRODUCTIONS, amb NIF G63972426.

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de maig de 2018, va aprovar provisionalment les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per
una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès
social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o
siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres, caràcter cultural, que no es desenvolupin en el
marc de les Festes de Maig 2018.
2. En data 8 d’agost de 2018, l’Alcalde va resoldre convocar concurs públic per a la concessió
de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura, actuacions o programes sense
afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que complementin la competència
municipal. Es va publicar l’anunci de la convocatòria al BOPB en data 21 d’agost de 2018, sent
el termini de presentació de sol·licituds des del dia 3 de setembre fins al dia 1 d’octubre.
3. S’ha emès el corresponent informe tècnic i jurídic de l’expedient de proposta de concessió de
subvenció, que considera que l’entitat reuneix el requisit exigit a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i segons
la justificació tècnica, s’expressa que l’activitat que es proposa subvencionar es considera
d’interès públic però no necessària pel compliment i realització d’una competència pròpia
municipal. El projecte o activitat d’interès públic-cultural proposat per a la subvenció, el presta,
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el gestiona i l’organitza l’entitat sol·licitant, per la qual cosa es considera que ha de ser
incentivada i fomentada per l’administració i proposa l’atorgament de la subvenció indicada a
l’entitat promotora en aplicació dels criteris establerts, segons es detalla a continuació:
Exp
51220049SOLSUB2018/000031

Interessat
NIF
THE
CRYPTS G63972426
PRODUCTIONS

Objecte
Col·laborar amb el projecte "Cryptshow
Festival 2018".

4. La Intervenció Municipal va fiscalitzar l’expedient i ha efectuat l’anotació comptable en fase
d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicació pressupostària següent:
Exp

Op

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47990/1
000031

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
ARC_T 2018
N 2.900,00
51220049 3347
48906

Nom

NIF

THE
CRYPTS G63972426
PRODUCTIONS

Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen 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.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions
públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit
territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport a
les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
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c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els museus i
altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té per
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat
d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que
estableix l’article 121 d’aquest Reglament.
4. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art. 122 del
ROAS, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 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.
5. 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.
6. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2016 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
•
La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant
LGS).
•
RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).
•
La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
•
La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).
•
Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
•
Les Bases d’execució del Pressupost General.
•
Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
8. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcalde a proposta de la Junta de Govern Local. 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 25/06/2018.
PROPOSTA D’ACORD:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
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s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia aprovar la proposta de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter cultural
al municipi de Badalona durant l’any 2018, que a continuació es relacionen:
Exp
Interessat
NIF
51220049THE CRYPTS PRODUCTIONS G63972426
SOLSUB2018/000031

Objecte
Col·laborar amb el projecte
"Cryptshow Festival 2018".

SEGON.- Aprovar la despesa de l’expedient de concessió de subvenció relacionat a l'apartat
primer de la present proposta, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost
municipal de depeses, a la referència d’expedient, número d'operació i import relacionat a
continuació:
Exp
51220049SOLSUB2018/
000031

Op

Tipus

Aplicació
Import
Nom
NIF
pressupostària
120180000 ARC_T 2018
N 2.900,00 THE CRYPTS PRODUCTIONS G63972426
47990/1
51220049
3347 48906

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 25/06/2018,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la
propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.”
----------------11. Per part de l’àrea d’Educació de l’àmbit del Servei a les Persones i Seguretat, exercint les
seves competències, ha formulat una proposta, en data 21 de desembre de 2018, referent a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex A2a) educació (foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic)
“Identificació de l’expedient
Expedient

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

Atorgament de subvencions per al foment de la
socialització dels llibres de text i material didàctic que
s’utilitzaran durant el curs 2018-2019 al municipi de
Badalona.
Junta de Govern Local
Alcalde
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 134/S02-2018
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
• L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material
didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2018-2019 al municipi de Badalona per l’any
2018, en data 29/05/2018 i l’alcalde va dictar en data 08/08/2018 una resolució d’acord
amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions per al
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•

•

foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant
el curs 2018-2019 al municipi de Badalona.
Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el
BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124
del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar
aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va
presentar cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del
ROAS.
En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els
informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els
requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:

Exp
51014034SOLSUB2018/
000004
51014034SOLSUB2018/
000008
51014034SOLSUB2018/
000009
51014034SOLSUB2018/
000010
51014034SOLSUB2018/
000012
51014034SOLSUB2018/
000013
51014034SOLSUB2018/
000015
51014034SOLSUB2018/
000018
51014034SOLSUB2018/
000020
51014034SOLSUB2018/
000022
51014034SOLSUB2018/
000026
51014034SOLSUB2018/
000028
51014034SOLSUB2018/
000029
51014034SOLSUB2018/
000035

Interessat
CEIP SALVADOR ESPRIU

NIF
Q5856351-A

CP LLORENS ARTIGAS

Q5855386-H

ESCOLA FELIU VEGUES

Q5855298-E

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799-H

AMPA CEIP PROGRES

G6244022-7

ASSOCIACIÓ
DE
PARES G5893454-8
D’ALUMNES COL·LEGI PUBLIC
GITANJALI
CEIP ITACA
Q5856194-E
ASSOCIACIÓ DE PARES D G6255230-2
ALUMNES ESCOLA DE D. CAN
BARRIGA
CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I
COL·LEGI MARGARIDA XIRGU

Q5855461-I

INSTITUT BAETULO

S0800037-D

ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ

Q5855739-H

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

AMPA CEIP FOLCH I TORRES

G6443582-9

Objecte
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018- CEIP
SALVADOR ESPRIU
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - ESCOLA
LLORENS ARTIGAS
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - ESCOLA
FELIU VEGUÉS
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - ESCOLA
BADALONA PORT
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - AMPA
CEIP PROGRES
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - AMPA
CEIP GITANJALI
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - CEIP
ÍTACA
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - ASS.
PARES I MARES DE CAN BARRIGA
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - CEIP
LOLA ANGLADA
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - CEIP
MARGARIDA XIRGU
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - IES
BAETULO
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - CEIP
MIGUEL HERNÁNDEZ
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 - CEIP
RAFAEL ALBERTI
Subvenció E-5 Foment de la socialització de
llibres de text i material didàctic 2018. CEIP
FOLCH I TORRES

• La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

51014034120180000
SOLSUB2018/ 44112/1
000010

Tipus
ARC_T

Aplicació
Import
pressupostària
2018 N 51014034 3.255,37
3204 48906
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51014034SOLSUB2018/
000026
51014034SOLSUB2018/
000013
51014034SOLSUB2018/
000009
51014034SOLSUB2018/
000018
51014034SOLSUB2018/
000012
51014034SOLSUB2018/
000022
51014034SOLSUB2018/
000020
51014034SOLSUB2018/
000004
51014034SOLSUB2018/
000008
51014034SOLSUB2018/
000015
51014034SOLSUB2018/
000028
51014034SOLSUB2018/
000029
51014034SOLSUB2018/
000035

120180000
44117/1

ARC_T

2018 N 51014034 4.407,18
3204 48906

INSTITUT BAETULO
S0800037-D

120180000
44109/1

ARC_T

2018 N 51014034 3.159,38
3204 48906

120180000
44108/1

ARC_T

2018 N 51014034 6.532,18
3204 48906

ASSOCIACIÓ DE PARES D ALUMNES
COL·LEGI PUBLIC GITANJALI
G5893454-8
ESCOLA FELIU VEGUES
Q5855298-E

120180000
44114/1

ARC_T

2018 N 51014034 1.715,00
3204 48906

120180000
44102/1

ARC_T

2018 N 51014034 4.654,90
3204 48906

ASSOCIACIÓ DE PARES D ALUMNES
ESCOLA DE D. CAN BARRIGA
G6255230-2
AMPA CEIP PROGRES
G6244022-7

120180000
44110/1

ARC_T

2018 N 51014034 4.654,90
3204 48906

COL·LEGI MARGARIDA XIRGU
Q5855461-I

120180000
44104/1

ARC_T

2018 N 51014034 1.800,00
3204 48906

CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I

120180000
44025/1

ARC_T

2018 N 51014034 5.988,28
3204 48906

CEIP SALVADOR ESPRIU
Q5856351-A

120180000
44024/1

ARC_T

2018 N 51014034 11.543,03
3204 48906

CP LLORENS ARTIGAS
Q5855386-H

120180000
44026/1

ARC_T

2018 N 51014034 1.670,66
3204 48906

CEIP ITACA
Q5856194-E

120180000
44031/1

ARC_T

2018 N 51014034 3.617,26
3204 48906

ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
Q5855739-H

120180000
44101/1

ARC_T

2018 N 51014034 5.051,36
3204 48906

CEIP RAFAEL ALBERTI
Q5855215-I

120180000
44132/1

ARC_T

2018 N 51014034 1.826,23
3204 48906

AMPA CEIP FOLCH I TORRES
G6443582-9

Fonaments de Dret
2.El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
3.Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a
persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions, segons
el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé
es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
4.L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
a la competència local o siguin d’interès local.
5.La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art. 66 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat.
6.Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és
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una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa
de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa
sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes
competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals, quan
no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article permetia
als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies d’altres
administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de
la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar,
entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma
amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència
exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres
administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre
la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor V.C. per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de diferències
competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va
formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia
(SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no
permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28
de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les
comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant,
l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les
competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada
en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent
titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les
Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències.
7.La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que “una
llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu l’EAC,
que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades,
a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
8.En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats que
realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les subvencions per a
activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre docent amb entitats de
l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text) és competència pròpia de l’Ajuntament,
atès que a l’article 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del
ROAS, es disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o
particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d’interès local.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es concreta en
què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels edificis i instal·lacions dels
centres educatius públics dels quals en tinguin la propietat demanial, fora de l’horari escolar,
per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats
educatius, entre d’altres, o de caràcter social en relació, tal i com s’ha esmentat, amb l’article
122.1 del ROAS, d’acord amb el qual els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
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a la competència local o siguin d’interès local, i atès que no hi ha ordenança reguladora de les
subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text, aquesta
competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la LEC correspon als
municipis l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de
mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el
procés educatiu dels fills i (ii) d’acord amb l’article 40 de la LEC, en relació als Plans i
programes socioeducatius, estableix que els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o
més centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar
conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en
l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els
recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat, en
sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball amb l’objectiu
d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització de llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a terme unes
jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de socialització de llibres de
text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als centres, econòmic i/o d’altres tipus de
recursos per assolir la socialització de llibres en tots els centres de la ciutat. Aquesta jornada,
valorada positivament pels assistents, es va portar a terme el 3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van adherir els grups municipals
Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, per a la socialització i la
reutilització dels llibres de text escolars, mitjançant la qual s’instava a crear una convocatòria
única per a totes les escoles públiques i concertades de la ciutat, per tal d’endegar o continuar
els plans de socialització i reutilització dels llibres de text i material escolar, dotant-la amb la
quantitat de 30.000 euros pel curs 2009-2010 i alhora s’instava a obrir des de l’Àrea
d’Educació, una línia de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares, per
tal de difondre i impulsar de forma conjunta la integració de totes les escoles a aquesta
convocatòria. Així mateix es demanava al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya un increment de l’aportació que ja venia destinant per aquesta finalitat.
De conformitat amb aquests fonaments de Dret, es va signar l’Acord amb data 2 de maig de
2005 entre el Departament d’Educació i les Federacions d’associacions de mares i pares
d’alumnes de Catalunya per fomentar la reutilització dels llibres de text i altre material
complementari als centres docents i el Ple de l’Ajuntament en sessió del mes de juliol de 2004
va incloure l’activitat Socialització de llibres de text en la convocatòria anual de subvencions
ordinàries com a actuació complementària de les experiències que en aquest sentit s’impulsen
des de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de subvencionar les despeses corresponents
a la gestió del projecte (estudis preliminars o de millora, creació de bases de dades, despeses
de coordinació, comunicació i transport) i de l’adaptació del material a les circumstàncies de
cada centre i dels seus alumnes (material fungible de folre, conservació i catalogació,
traduccions i adaptacions); no contemplant-se la compra directa de llibres o material imprès i
didàctic o altres ítems subvencionables per la Generalitat. Aquesta actuació es contempla, amb
aquests requisits, en les convocatòries ordinàries de subvencions compreses des de l ‘any
2005 al 2009.
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter bàsic
a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el municipi podrà
promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de
la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local reconegut a l’art. 137
de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i següents
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat
pública o interès social que supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva
o que siguin d’interès local, de conformitat amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i
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l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter esportiu
amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència municipal i
és d’interès local.
9.L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
10.En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i
les seves fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
11.L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2018 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
12.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.
13.L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el seu
cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la despesa en el
moment de la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcalde aprovar la proposta de concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes per al foment de
la socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2018-2019 al
municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
Exp
51014034SOLSUB2018/
000004
51014034SOLSUB2018/
000008
51014034SOLSUB2018/
000009
51014034SOLSUB2018/
000010
51014034SOLSUB2018/
000012

Interessat
CEIP SALVADOR ESPRIU

NIF
Objecte
Q5856351-A Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018CEIP SALVADOR ESPRIU
CP LLORENS ARTIGAS
Q5855386-H Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 ESCOLA LLORENS ARTIGAS
ESCOLA FELIU VEGUES
Q5855298-E Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 ESCOLA FELIU VEGUÉS
ESCOLA
BADALONA Q0801799-H Subvenció E-5 Foment de la socialització
PORT
de llibres de text i material didàctic 2018 ESCOLA BADALONA PORT
AMPA CEIP PROGRES
G6244022-7 Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA CEIP PROGRES
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51014034SOLSUB2018/
000013
51014034SOLSUB2018/
000015
51014034SOLSUB2018/
000018
51014034SOLSUB2018/
000020
51014034SOLSUB2018/
000022
51014034SOLSUB2018/
000026
51014034SOLSUB2018/
000028
51014034SOLSUB2018/
000029
51014034SOLSUB2018/
000035

ASSOCIACIÓ DE PARES G5893454-8
D ALUMNES COL·LEGI
PUBLIC GITANJALI
CEIP ITACA
Q5856194-E

Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA CEIP GITANJALI
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP ÍTACA
ASSOCIACIÓ DE PARES G6255230-2 Subvenció E-5 Foment de la socialització
D ALUMNES ESCOLA DE
de llibres de text i material didàctic 2018 D. CAN BARRIGA
ASS. PARES I MARES DE CAN
BARRIGA
CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP LOLA ANGLADA
COL·LEGI
MARGARIDA Q5855461-I Subvenció E-5 Foment de la socialització
XIRGU
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP MARGARIDA XIRGU
INSTITUT BAETULO
S0800037-D Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 IES BAETULO
ESCOLA
MIGUEL Q5855739-H Subvenció E-5 Foment de la socialització
HERNÁNDEZ
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
CEIP RAFAEL ALBERTI
Q5855215-I Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP RAFAEL ALBERTI
AMPA CEIP FOLCH I G6443582-9 Subvenció E-5 Foment de la socialització
TORRES
de llibres de text i material didàctic 2018.
CEIP FOLCH I TORRES

SEGON.- APROVAR la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

51014034SOLSUB2018/
000010
51014034SOLSUB2018/
000026
51014034SOLSUB2018/
000013

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 3.255,37
44112/1
3204 48906

ESCOLA BADALONA PORT
Q0801799-H

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 4.407,18
44117/1
3204 48906

INSTITUT BAETULO
S0800037-D

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 3.159,38
44109/1
3204 48906

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

51014034SOLSUB2018/
000009
51014034SOLSUB2018/
000018

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 6.532,18
44108/1
3204 48906

ESCOLA FELIU VEGUES
Q5855298-E

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 1.715,00
44114/1
3204 48906

51014034SOLSUB2018/
000012
51014034SOLSUB2018/
000022

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 4.654,90
44102/1
3204 48906

ASSOCIACIÓ DE PARES D
ALUMNES ESCOLA DE D.
CAN BARRIGA
G6255230-2
AMPA CEIP PROGRES
G6244022-7

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 4.654,90
44110/1
3204 48906
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51014034SOLSUB2018/
000020
51014034SOLSUB2018/
000004
51014034SOLSUB2018/
000008
51014034SOLSUB2018/
000015
51014034SOLSUB2018/
000028
51014034SOLSUB2018/
000029
51014034SOLSUB2018/
000035

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 1.800,00
44104/1
3204 48906

CEIP LOLA ANGLADA
Q5855319-I

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 5.988,28
44025/1
3204 48906

CEIP SALVADOR ESPRIU
Q5856351-A

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 11.543,03 CP LLORENS ARTIGAS
44024/1
3204 48906
Q5855386-H
120180000 ARC_T 2018 N 51014034 1.670,66
44026/1
3204 48906

CEIP ITACA
Q5856194-E

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 3.617,26
44031/1
3204 48906

ESCOLA
MIGUEL
HERNÁNDEZ
Q5855739-H
CEIP RAFAEL ALBERTI
Q5855215-I

120180000 ARC_T 2018 N 51014034 5.051,36
44101/1
3204 48906
120180000 ARC_T 2018 N 51014034 1.826,23
44132/1
3204 48906

AMPA
CEIP
TORRES
G6443582-9

FOLCH

I

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 25/06/2018,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la
propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.”
----------------12. Per part de l’àrea d’Educació de l’àmbit del Servei a les Persones i Seguretat, exercint les
seves competències, ha formulat una proposta, en data 21 de desembre de 2018, referent a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex A2a) educació (activitats i programes de caràcter educatiu)
PROPOSTA D’ACORD
Identificació de l’expedient
Expedient
Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a l’adjudicació
Expedient
Caràcter

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter educatiu al municipi de
Badalona durant l’any 2018
Junta de Govern Local
Alcalde
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 134/S02-2018
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Antecedents
•
L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de
la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu durant l’any 2018 en data 29/05/2018 i l’alcalde va
dictar en data 08/08/2018 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs
públic per a la concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu i juvenil a Badalona durant l’any 2018.
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•
Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci
publicat en el BOP, al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb
l’article 124 del ROAS en relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es
van considerar aprovades definitivament perquè durant el termini d’exposició pública
no es va presentar cap al·legació, per aplicació anàloga de les previsions de l’article
65.1 del ROAS.
•
En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen
els informes tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen
els requisits exigits a les bases específiques reguladores i en la normativa concorda
Exp

Interessat

NIF

Objecte

51014034SOLSUB2018/
000032

INSTITUT BAETULO

S0800037-D

Subvenció E3 - Activitats extraescolars
per a alumnes d'instituts reconeguts
com a centres d'alta complexitat.

51014034SOLSUB2018/
000034

EL MICAQUER ESPLAI I G5950064-5
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS

Subvenció E-2 Activitats educatives
obertes a l'entorn del centre docent
2018. EL MICAQUER

51014034SOLSUB2018/
000036

FUNDACIÓ PRIVADA LA G6351241-2
SALUT ALTA

Subvenció E-2 Activitats educatives
obertes a l'entorn del centre docent.
SALUT ALTA

51014034SOLSUB2018/
000037

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries
del centre docent. CEIP RAFAEL
ALBERTI

51014034SOLSUB2018/
000038

INSTITUT BAETULO

S0800037-D

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries
del centre docent. INSTITUT BAETULO
(Ses Badalona)

51014034SOLSUB2018/
000039

ESCOLA
OFICIAL
D S0800103-D
IDIOMES DE BADALONA

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries
centre docent. ESCOLA OFICIAL
D'IDIOMES.

51014034SOLSUB2018/
000040

CP LLIBERTAT

Q5855226-F

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries
del
centre
docent.
ESCOLA
LLIBERTAT.

51014034SOLSUB2018/
000041

FUNDACIÓN
G8311737-4
SECRETARIADO GITANO

Subvenció
E-4
Promoció
de
l'assistència a l'escola. FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO.

51014034SOLSUB2018/
000042

ESCOLA JOAN MIRO

Q5855387-F

Subvenció
E-1
Activitats
extraordinàries del centre docent.
ESCOLA JOAN MIRÓ

51014034SOLSUB2018/
000043

FUNDACIÓ
PERE CLOSA

PRIVADA G6164511-5

Subvenció E-4 Promoció a l'assistència
a l'escola 2018 - FUNDACIÓ PRIVADA
PERE CLOSA.

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

51014034SOLSUB2018/
000041
51014034SOLSUB2018/
000032

12018000
044130/1

ARC_T

12018000
044128/1

ARC_T

Aplicació
pressupostària
2018
N
51014034 3200
48906
2018
N
51014034 3200
48906
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Interessat

14.210,53

FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO
G8311737-4
INSTITUT BAETULO
S0800037-D

702,39
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51014034SOLSUB2018/
000036
51014034SOLSUB2018/
000034

12018000
044127/1

ARC_T

12018000
044126/1

ARC_T

51014034SOLSUB2018/
000040
51014034SOLSUB2018/
000038
51014034SOLSUB2018/
000037
51014034SOLSUB2018/
000039
51014034SOLSUB2018/
000042
51014034SOLSUB2018/
000043

12018000
044125/1

ARC_T

12018000
044124/1

ARC_T

12018000
044123/1

ARC_T

12018000
044122/1

ARC_T

12018000
044121/1

ARC_T

12018000
044129/1

ARC_T

2018
N
51014034 3200
48906
2018
N
51014034 3200
48906

1.500,00

2018
51014034
48906
2018
51014034
48906
2018
51014034
48906
2018
51014034
48906
2018
51014034
48906
2018
51014034
48906

N
3200

600,00

N
3200

379,75

INSTITUT BAETULO
S0800037-D

N
3200

600,00

CEIP RAFAEL ALBERTI
Q5855215-I

N
3200

369,90

N
3200

600,00

ESCOLA
OFICIAL
D
IDIOMES DE BADALONA
S0800103-D
ESCOLA JOAN MIRO
Q5855387-F

N
3200

14.750,00

2.040,00

FUNDACIÓ PRIVADA LA
SALUT ALTA
G6351241-2
EL MICAQUER ESPLAI I
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS
G5950064-5
CP LLIBERTAT
Q5855226-F

FUNDACIÓ
PERE CLOSA
G6164511-5

PRIVADA

Fonaments de Dret
14.El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
15.Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a
persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions, segons
el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé
es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
16.L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts
a la competència local o siguin d’interès local.
17.La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art. 66 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i
en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat.
18.Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és
una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa
de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa
sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes
competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals, quan
no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article permetia
als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies d’altres
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administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de
la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar,
entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma
amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència
exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres
administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre
la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor V.C. per a qui
“aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de diferències
competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va
formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia
(SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no
permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28
de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les
comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant,
l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les
competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada
en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent
titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les
Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències.
19.La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que “una
llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu l’EAC,
que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades,
a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
20.En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les subvencions per
a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre docent amb entitats de
l’entorn) és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article 240 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, es disposa que els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
21.L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el municipi
podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als
arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes d’utilitat
pública o interès social que supleixin o complementin els serveis que siguin competència seva
o que siguin d’interès local, de conformitat amb el que disposa l’article 240 del TRLMRLC i
l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, es desenvolupa l’activitat de foment consistent en la
concessió de subvencions a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter esportiu
amb caràcter anual, perquè es tracta d’un servei complementari de la competència municipal i
és d’interès local.
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22.L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
23.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.
24.L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2018 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
25.L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà de
determinar.
26.L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter
educatiu durant l’any 2018 en data 29/05/2018 i l’alcalde va dictar en data 08/08/2018 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu al municipi de
Badalona durant l’any 2018.
27.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.
28.L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència de l’alcaldia o, en el seu
cas, dels regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la despesa en el
moment de la seva concessió.
29.D’acord amb l’art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’expedient tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització prèvia
de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada
de la concessió d’aquesta subvenció.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de ca ràcter
educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2018, que a continuació es relacionen:
Exp
51014034SOLSUB2018/
000032
51014034SOLSUB2018/
000034
51014034SOLSUB2018/
000036

Interessat
INSTITUT BAETULO

NIF
S0800037-D

EL MICAQUER ESPLAI I G5950064-5
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS
FUNDACIÓ PRIVADA LA G6351241-2
SALUT ALTA

Objecte
Subvenció E3 - Activitats extraescolars per
a alumnes d'instituts reconeguts com a
centres d'alta complexitat.
Subvenció E-2 Activitats educatives obertes
a l'entorn del centre docent 2018. EL
MICAQUER
Subvenció E-2 Activitats educatives obertes
a l'entorn del centre docent. SALUT ALTA
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51014034SOLSUB2018/
000037
51014034SOLSUB2018/
000038
51014034SOLSUB2018/
000039
51014034SOLSUB2018/
000040
51014034SOLSUB2018/
000041
51014034SOLSUB2018/
000042
51014034SOLSUB2018/
000043

CEIP RAFAEL ALBERTI

Q5855215-I

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries del
centre docent. CEIP RAFAEL ALBERTI

INSTITUT BAETULO

S0800037-D

Subvenció E-1 Activitats extraordinàries del
centre docent. INSTITUT BAETULO (Ses
Badalona)
Subvenció E-1 Activitats extraordinàries
centre
docent.
ESCOLA
OFICIAL
D'IDIOMES.
Subvenció E-1 Activitats extraordinàries del
centre docent. ESCOLA LLIBERTAT.

ESCOLA
OFICIAL
D S0800103-D
IDIOMES DE BADALONA
CP LLIBERTAT

Q5855226-F

FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO

G8311737-4

ESCOLA JOAN MIRO

Q5855387-F

FUNDACIÓ PRIVADA PERE G6164511-5
CLOSA

Subvenció E-4 Promoció de l'assistència a
l'escola. FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO.
Subvenció E-1 Activitats extraordinàries del
centre docent. ESCOLA JOAN MIRÓ
Subvenció E-4 Promoció a l'assistència a
l'escola 2018 - FUNDACIÓ PRIVADA PERE
CLOSA.

SEGON.- APROVAR la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp
51014034SOLSUB2018/
000041
51014034SOLSUB2018/
000032
51014034SOLSUB2018/
000036
51014034SOLSUB2018/
000034

Op
Tipus
120180000 ARC_T
44130/1
120180000 ARC_T
44128/1

Aplicació pressupostària Import
Interessat
2018 N 51014034 3200 14.210,53 FUNDACIÓN
48906
SECRETARIADO GITANO
G8311737-4
2018 N 51014034 3200 702,39
INSTITUT BAETULO
48906
S0800037-D

120180000 ARC_T
44127/1

2018 N 51014034 3200 1.500,00
48906

120180000 ARC_T
44126/1

2018 N 51014034 3200 2.040,00
48906

120180000 ARC_T
44125/1

2018 N 51014034 3200 600,00
48906

FUNDACIÓ PRIVADA LA
SALUT ALTA
G6351241-2
EL MICAQUER ESPLAI I
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS
G5950064-5
CP LLIBERTAT
Q5855226-F

51014034SOLSUB2018/
000040
51014034SOLSUB2018/
000038
51014034SOLSUB2018/
000037
51014034SOLSUB2018/
000039
51014034SOLSUB2018/
000042
51014034SOLSUB2018/
000043

120180000 ARC_T
44124/1

2018 N 51014034 3200 379,75
48906

INSTITUT BAETULO
S0800037-D

120180000 ARC_T
44123/1

2018 N 51014034 3200 600,00
48906

CEIP RAFAEL ALBERTI
Q5855215-I

120180000 ARC_T
44122/1

2018 N 51014034 3200 369,90
48906

120180000 ARC_T
44121/1

2018 N 51014034 3200 600,00
48906

ESCOLA
OFICIAL
D
IDIOMES DE BADALONA
S0800103-D
ESCOLA JOAN MIRO
Q5855387-F

120180000 ARC_T
44129/1

2018 N 51014034 3200 14.750,00 FUNDACIÓ
48906
PERE CLOSA
G6164511-5
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 25/06/2018,
dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a la
propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.”
----------------13. Per part de l’àmbit d’alcaldia, exercint les seves competències, ha formulat una proposta, en
data 21 de desembre de 2018, referent a l’atorgament de subvencions per concurrència
competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex D) feminismes:
“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
10151105-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
1/SUBV-1/18
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenc
Ordinària
Proposta d'aprovació conjunta d'atorgament de subvencions del
Servei de Polítiques d’Igualtat, Feminismes, per l’exercici 2018.

ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
10151105-GSUB-C2018/000001
Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de
Objecte del concurs
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva per
entitats de l’àrea de Feminismes 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 de 14/03/2018
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
10151105SOLSUB2018/
000001
10151105SOLSUB2018/
000002
10151105SOLSUB2018/
000004

Interessat
NIF
FUNDACIÓ PRIVADA LA G6351241-2
SALUT ALTA

Objecte
Programa «FAR» i Programa «ESPAI
ARREL»

MOVIMENT PER LA PAU G2883800-1
MPDL

Programa «punt d’apoderament a dones
víctimes de la violència masclista»

ISOM SCCL

Programa «Isom com
cohesió comunitària»

F6196909-3
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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

Op

120180000
1015110530439/1
SOLSUB2018/
000001
120180000
30441/1
10151105120180000
SOLSUB2018/ 30426/1
000002
10151105120180000
SOLSUB2018/ 30438/1
000004

Tipus

Aplicació
pressupostària

ARC_T

2018
N 3.000,00
10151000
231005 48906 850,00

ARC_T
ARC_T

Import

2018
N
10151000
4.000,00
231005 48906
2018
N
10151000
3.000,00
231005 48906

Import
justificar
7.000,00

a Interessat

NIF

FUNDACIÓ PRIVADA G6351241-2
LA SALUT ALTA

1.815,00
8.000,0

MOVIMENT PER LA G2883800-1
PAU MPDL
ISOM SCCL

F6196909-3

6.234,48

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.
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
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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 lletra o) 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,
les actuacions en la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones, així com contra la
violència de gènere.
9) L’annex D) Àrea de Feminismes 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
Interessat
NIF
10151105FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT G6351241-2
SOLSUB2018/ ALTA
000001

Objecte
Programa «FAR» i Programa «ESPAI ARREL»

10151105MOVIMENT PER LA PAU MPDL
SOLSUB2018/
000002

G2883800-1

Programa «punt d’apoderament
víctimes de la violència masclista»

10151105ISOM SCCL
SOLSUB2018/
000004

F6196909-3

Programa «I som com som per la cohesió
comunitària»

a

dones

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:
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

120180000
1015110530439/1
SOLSUB2018/
000001
120180000
30441/1

ARC_T 2018
N 3.000,00
10151000
231005 48906 850,00

10151105120180000
SOLSUB2018/ 30426/1
000002
10151105120180000
SOLSUB2018/ 30438/1
000004

Import a Interessat
justificar
7.000,00

NIF

1.815,00

FUNDACIÓ
G6351241-2
PRIVADA LA SALUT
ALTA

ARC_T 2018
N
10151000
4.000,00
231005 48906

8.000,0

MOVIMENT PER LA G2883800-1
PAU MPDL

ARC_T 2018
N
10151000
3.000,00
231005 48906

6.234,48

ISOM SCCL

F6196909-3

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:
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 8, 10, 11, 12 i 13 dels antecedents
d’aquest document, que es donen per reproduïdes, referides a:
1.
Annex C) convivència
2.
Annex F) cultura
3.
Annex A2a) educació (2)
4.
Annex D) feminismes
SEGON.- Proposar a l’Alcaldia desestimar la sol·licitud de subvenció que està descrita en la
proposta de resolució transcrita a l’apartat 9, que es dona per reproduïda, referida a:
1. Annex F) cultura
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 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
La secretària accidental fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que
disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti
incorporat l’informe jurídic.
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6. Aprovar l'alliberament dels imports retinguts l’any 2018 contracte serveis de neteja i
inspecció xarxa de clavegueram, assistència Pla director dividit en 3 lots.
Resolució
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:

Òrgan que resol:
Caràcter:
Expedient:

Aprovació de l’alliberament dels imports retinguts per atendre la
despesa que s’estimava que se’n derivaria per a l’ any 2018 del
contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de
clavegueram municipal, assistència especialitzada a la gestió
del Pla director de clavegueram i planificació, coordinació i
control avançat del drenatge urbà de Badalona, dividit en tres
lots.
La Junta de Govern Local
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
69/OBR- 13/16

Antecedents
1.- En sessió de data 05/11/2018 la Junta de Govern Local acordà, entre d’altres, i en el marc
d’aquest expedient de contractació, el següent:
“Primer.- adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i inspecció de la
xarxa de clavegueram municipal, assistència especialitzada a la gestió del Pla director de
clavegueram i planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà de Badalona, a favor
de les empreses que es relacionen per a cadascun dels lots en que s’ha dividit el seu objecte, a
continuació i pels preus que també s’ indiquen:
- Lot 1 (neteja i inspecció xarxa clavegueram) a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS SA, amb NIF A28037224, per un percentatge de baixa fix i únic del 8 % a
aplicar respecte els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en l’annex 1 del
plec de prescripcions tècniques particulars per a les tasques corresponents a aquest lot del
contracte.
- Lot 2 (assistència especialitzada gestió del Pla director) a l’empresa BGEO OPEN GIS SL,
amb NIF B63505457, per un percentatge de baixa fix i únic del 5 % a aplicar respecte els preus
unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en l’annex 1 del plec de prescripcions
tècniques particulars per a les tasques corresponents a aquest lot del contracte.
- Lot 3 (planificació, coordinació i control avançat drenatge urbà) a l’empresa AIGUES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA SA, amb NIF A66098435, per un percentatge de baixa fix i únic del 4,95 % a aplicar
respecte els preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs) establerts en l’annex 1 del plec de
prescripcions tècniques particulars per a les tasques corresponents a aquest lot del contracte.
En haver resultat les seves ofertes les millors de les presentades i admeses per als lots a què
s’ha fet referència, arran els acords de la Mesa de Contractació adoptats en sessions de dates
13 i 19 de juny i 10 d’octubre de 2018 i a raó de les altres millores i compromisos formulats en
les seves respectives proposicions els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte,
han estat presos en consideració per a la seva valoració.
Segon.- Atendre la despesa que se’n derivarà de l’ execució dels tres lots en què s’ha dividit el
seu objecte per a l’any 2018, la qual s’estima en un import total de 88.000 euros IVA inclòs (a
raó de 50.000 euros el lot 1; 11.000 euros el lot 2 i 27.000 euros el lot 3) amb càrrec a les
partides pressupostàries números 20443110-1600-22700 quant al lot 1 es refereix i 204431101600-21006 quant als lots 2 i 3, del pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb números d’operació 12018000038601/1; 12018000024997/1 i
12018000037217/1, respectivament.
Sotmetre la despesa que se’n pugui derivar d’aquests contractes per a les futures anualitats
que comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’acordar-se aquesta, 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 d’acord amb l’establert a les clàusules 28 i 32 del plec de
clàusules administratives particular regulador d’aquest contracte.
Tercer.- Requerir a les empreses FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA,
amb NIF A28037224, BGEO OPEN GIS SL, amb NIF B63505457 i AIGÜES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA, amb NIF
A66098435 perquè formalitzin els contractes 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 conformitat amb el que disposa la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte de referència.
(...)”
2.- En compliment de l’acord tercer abans transcrit, els contractes corresponents als lots 2 i 3
es van signar en aquestes dependències municipals en data 4/12/2018 i el corresponent al lot 1
en data 11/12/2018.
3.- De conformitat amb el pacte tercer dels esmentats contractes:
“La durada d’aquest contracte s’estableix en dos anys a comptar del primer dia natural del mes
següent a la data de la formalització d’aquest document i s’ha previst en els plecs reguladors
d’aquest contracte la possibilitat de pròrroga, per mutu acord de les parts, per dos períodes de
màxim un any cadascun, sense que la durada total del contracte, incloses les prorrogues, pugui
excedir de 4 anys.”
4.- Com sigui que aquests contractes, d’acord amb l’exposat, no entraran en vigor fins el dia
1/1/2019, cal deslliurar els imports a què es referia l’acord segon transcrit anteriorment aprovat
per la JGL a la sessió de data 5/11/2018.
5.- En data 21 de desembre de 2018 el Servei de Via Pública i Mobilitat ha emès un informe
tècnic en què es formula dita proposta. Aquest informe només fa referència al deslliurament de
la quantitat corresponent al lot 1 del contracte, per import de 50.000 euros perquè, d’acord amb
el que ha posat de manifest l’esmentat Servei municipal, és la única prestació que avui dia
s’està executant i es necessita la consignació per atendre el seu pagament. No obstant
l’exposat, es considera necessari deslliurar els imports retinguts també per als lots 2 i 3 en tant
tot i que siguin serveis de nova creació, no externalitzats amb anterioritat, no es precisen
aquests diners per a l’any 2018 atesa l’entrada en vigor dels contractes de referència a la
propera anualitat (2019).
Fonaments jurídics
1. En tant va ser la Junta de Govern Local l’òrgan que en sessió de data 5 de novembre de
2018 va aprovar, entre d’altres, l’ acord següent:
“Segon.- Atendre la despesa que se’n derivarà de l’execució dels tres lots en què s’ha dividit el
seu objecte per a l’any 2018, la qual s’estima en un import total de 88.000 euros IVA inclòs (a
raó de 50.000 euros el lot 1; 11.000 euros el lot 2 i 27.000 euros el lot 3) amb càrrec a les
partides pressupostàries números 20443110-1600-22700 quant al lot 1 es refereix i 204431101600-21006 quant als lots 2 i 3, del pressupost municipal de l’ exercici 2018 en pròrroga de
l’exercici 2017, amb números d’operació 12018000038601/1; 12018000024997/1 i
12018000037217/1, respectivament. Sotmetre la despesa que se’n pugui derivar d’aquests
contractes per a les futures anualitats que comprengui la seva execució així com la seva
pròrroga, cas d’acordar-se aquesta, 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.
(...)»
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Correspon ara també a la Junta de Govern Local deslliurar els imports a què es refereix l’acord
abans transcrit arran la petició del Departament promotor d’aquest contracte mitjançant informe
tècnic emès en data 21 de desembre de 2018 que obra en l’expedient de contractació de
referència sens perjudici d’allò exposat en el darrer antecedent d’aquest document.
2. La petició objecte d’aquell informe tècnic ve emparada atenent les previsions de la clàusula 4
del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte i amb els
mateixos termes, el pacte tercer dels contractes sorgits arran la tramitació d’aquest expedient,
que preveu el següent:
“La durada d’aquest contracte s’estableix en dos anys a comptar del primer dia natural del mes
següent a la data de la formalització d’aquest document i s’ ha previst en els plecs reguladors
d’aquest contracte la possibilitat de pròrroga, per mutu acord de les parts, per dos períodes de
màxim un any cadascun, sense que la durada total del contracte, incloses les prorrogues, pugui
excedir de 4 anys.”
tot tenint en compte les dates de formalització dels corresponents contractes en tant, en tractarse d’un procediment subjecte a regulació harmonitzada, no es va poder realitzar fins
transcorreguts 15 dies de la notificació de la resolució d’adjudicació, produint-se en les
següents dates per als lots que s’ indiquen:
- Lots 2 i 3: 04/12/2018
- Lot 1: 11/12/2018
3. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient així tramitat s’ha sotmès, per la seva repercussió
econòmica, a l’ Intervenció municipal, amb caràcter previ a l’ adopció d’aquests acords.
4. 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 al 3r
tinent d’alcalde, regidor de Àmbit de Govern i Territori 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.- Deslliurar l’import total de 88.000 euros, iva inclòs (a raó de 50.000 euros el lot 1;
11.000 euros el lot 2 i 27.000 euros el lot 3) Contret amb càrrec a les partides pressupostàries
números 20443110-1600-22700 quant al lot 1 es refereix i 20443110-1600-21006 quant als lots
2 i 3, del pressupost municipal de l’exercici 2018 en pròrroga de l’exercici 2017, amb números
d’operació 12018000038601/1; 12018000024997/1 i 12018000037217/1, respectivament, pels
motius exposats en els antecedents i fonaments d’aquest document, això és, perquè l’inici de la
vigència dels contractes formalitzats en data 04/12/2018 i 11/12/2018 relatius a la prestació
dels serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal, assistència
especialitzada a la gestió del Pla director de clavegueram i planificació, coordinació i control
avançat del drenatge urbà de Badalona, no es farà efectiu fins el proper 01/01/2019.
Segon.- notificar aquesta resolució al Servei de Via Pública i Mobilitat i al Departament
d’Intervenció Municipal.
D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, informo favorablement, per la seva repercussió econòmica, la proposta de
referència.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 25 de juny de
2018, sobre l’impuls de les actuacions municipals, 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, pel seu debat i aprovació, si escau.
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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 als departaments
municipals a què s’ha fet referència, per al seu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 4
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i dotze minuts, de la qual com
secretària accidental, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

La secretària accidental
(Resolució 14-05-2018)

Alejandro Pastor López

Junta de Govern Local. Sessió núm. 28 / 31-12-2018

Remedios Hijano Cruzado

36

