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

26
Junta de Govern Local
Ordinària
17 de desembre de 2018
10:00
Acta

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

Sr. Alejandro Pastor López
Sra. Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)
Sr. Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Tresorer

Sr.
Sr.

ABSENTS
Regidor
Interventor

Sr. Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Sr. Julián Álamo Guijarro

Isidre Martí i Sardà
Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 25 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2018.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Proposar a l'alcalde l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria ordinària 2018
del Servei d'Educació (socialització de llibres de text).
3. Proposar l'acceptació a la sol·licitud de traspàs de les parades núm. 83, 85, 86 i 87 interior
del mercat municipal Torner.
Àmbit de Govern i Territori
4. Aprovar la rectificació de la resolució de la JGL de data 19/11/2018 per la qual aprovava el
projecte d'urbanització de l'espai públic situat en el creuament dels carrers Santa Bàrbara i Vila
Vall-Llebrera.
5. Aprovar inicialment el projecte per la substitució del clavegueram i reasfaltat del carrer Sant
Bru entre el carrer Seu d'Urgell i Riera Canyadó.
Proposicions urgents
6. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament conjunta de diverses sol·licituds de Subvencions de
caràcter Social de 2018.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 25 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de desembre de
2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 10 de
desembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat
2. Proposar a l'alcalde l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria
ordinària 2018 del Servei d'Educació (socialització de llibres de text).
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
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material
didàctic que s’utilitzaran durant el curs 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 foment de la
socialització dels llibres de text i material didàctic que s’utilitzaran durant el curs 2018-2019
al municipi de Badalona.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del ROAS en
relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades
definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació,
per aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits
a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp
Interessat
51014034ESCOLA MONTIGALA
SOLSUB2018/000001

NIF
Q0801742-H

51014034CEIP JOAN LLONGUERAS
SOLSUB2018/000002

Q5855114-D

51014034CEIP PLANAS I CASALS
SOLSUB2018/000003

Q5855648-A
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Objecte
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic
2018.
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
CEIP
JOAN
LLONGUERAS
Subvenció E-5 Foment de
socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- CEIP PLANAS I CASALS
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51014034CP JOSEP BOADA
SOLSUB2018/000005

Q5855874-C

51014034CEIP ARTUR MARTORELL
SOLSUB2018/000006

Q5856138-B

51014034AMPA ESCOLA BUFALÀ
SOLSUB2018/000007

G6358445-2

51014034AMPA CEIP PAU PICASSO
SOLSUB2018/000011

G5894925-6

51014034AMPA BUFALÀ II
SOLSUB2018/000014

G6516790-0

51014034ASSOCIACIÓ DE MARES I G5974741-0
SOLSUB2018/000016 PARES
D'ALUMNES
DE
L'INSTITUT ISAAC ALBÉNIZ
51014034IES VENTURA GASSOL
SOLSUB2018/000017

Q5855685-C

51014034AMPA JUNGFRAU
SOLSUB2018/000019

G5803807-6

51014034ESCOLA JOAN MIRO
SOLSUB2018/000021

Q5855387-F

51014034AMPA ESCOLES MINGUELLA
SOLSUB2018/000023

G5896908-0

51014034APA
DE
L'INSTITUT
DE G5897926-1
SOLSUB2018/000024 FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENT
POMPEU
FABRA
51014034APA CP LLIBERTAT
G0885377-2
SOLSUB2018/000025
51014034CEIP ALEXANDRE GALI
SOLSUB2018/000027

Q5855597-J

51014034AMPA CEIP PERE DE TERA
SOLSUB2018/000031

G6397351-5
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Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- CEIP JOSEP BOADA
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
CEIP
ARTUR
MARTORELL
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA ESCOLA BUFALÀ
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA PAU PICASSO
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA BUFALA II
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA ISAAC ALBENIZ
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic
2018IES
VENTURA
GASSOL
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AFA ESCOLA JUNFRAU.
Subvenció E-5 Foment de
la Socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- CEIP JOAN MIRÓ
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
AMPA
ESCOLES
MINGUELLA
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA POMPEU FABRA
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- APA LLIBERTAT
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- CEIP ALEXANDRE GALÍ
Subvenció E-5 Foment de
la socialització de llibres de
text i material didàctic 2018
- AMPA PERE DE TERA
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4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
51014034SOLSUB2018/000001

Op
Tipus
12018000044115/1 ARC_T

Aplicació pressupostària
2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000002

12018000044111/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000003

12018000044023/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000014
51014034SOLSUB2018/000005

12018000044116/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906
2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000007

12018000044098/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000025

12018000044120/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000021

12018000044118/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000017

12018000044113/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000006

12018000044028/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000011

12018000044036/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000027

12018000044106/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000023

12018000044105/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000024

12018000044103/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000019
51014034SOLSUB2018/000016

12018000044099/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906
2018 N 51014034 3204
48906

51014034SOLSUB2018/000031

12018000044107/1 ARC_T

12018000044100/1 ARC_T

12018000044029/1 ARC_T

2018 N 51014034 3204
48906

Import Interessat
1.800,00 ESCOLA
MONTIGALÀ
Q0801742-H
2.896,23 CEIP
JOAN
LLONGUERAS
Q5855114-D
4.788,24 CEIP PLANAS I
CASALS
Q5855648-A
3.238,70 AMPA BUFALÀ II
G6516790-0
6.286,63 CP JOSEP BOADA
Q5855874-C
5.142,70 AMPA
ESCOLA
BUFALÀ
G6358445-2
2.292,84 APA
CP
LLIBERTAT
G0885377-2
2.947,37 ESCOLA
JOAN
MIRO
Q5855387-F
6.834,32 IES
VENTURA
GASSOL
Q5855685-C
1.575,00 CEIP
ARTUR
MARTORELL
Q5856138-B
5.721,60 AMPA CEIP PAU
PICASSO
G5894925-6
6.322,79 CEIP ALEXANDRE
GALI
Q5855597-J
3.233,58 AMPA
ESCOLES
MINGUELLA
G5896908-0
6.165,24 APA
DE
L'INSTITUT
DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL I
ENSENYAMENT
POMPEU FABRA
G5897926-1
3.862,35 AMPA JUNGFRAU
G5803807-6
1.339,90 ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES
D'ALUMNES
DE
L'INSTITUT ISAAC
ALBÉNIZ
G5974741-0
4.676,77 AMPA CEIP PERE
DE TERA
G6397351-5

Fonaments de Dret
1.El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS) regula el procediment d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
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2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a
persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions,
segons el que disposa l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs
públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin previstes singularment al
pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del ROAS disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art. 66 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que
és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la
normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular,
la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té
reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article
permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies
d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la
promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals
podien prestar, entre d’altres, determinats serveis.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
és el professor V.C. per a qui “aquesta interpretació seria la més coherent amb la previsió
constitucional de diferències competencials entre els diferents estatuts d’autonomia, encara
que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional a partir de la STC 31/2010 no
sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a
les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya.
Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot
reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de
les seves competències.
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6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que
“una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu
l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o
delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats
que realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les subvencions
per a activitats extraordinàries del centre docent), col·laboració del centre docent amb
entitats de l’entorn) i projectes de socialització de llibres de text) és competència pròpia de
l’Ajuntament, atès que a l’article 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, en el mateix sentit,
a l’article 122.1 del ROAS, es disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a
ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis
atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
Pel que fa a les subvencions per activitats extraordinàries del centre docent i per la
col·laboració del centre docent amb entitats de l’entorn, aquesta competència es concreta
en què els ajuntaments promouen i resolen en relació a l’ús social dels edificis i
instal·lacions dels centres educatius públics dels quals en tinguin la propietat demanial, fora
de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la
realització d’activitats educatius, entre d’altres, o de caràcter social en relació, tal i com s’ha
esmentat, amb l’article 122.1 del ROAS, d’acord amb el qual els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o
complementin els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local, i atès que
no hi ha ordenança reguladora de les subvencions ni un Pla estratègic municipal.
Pel que fa a les subvencions per projectes de socialització de llibres de text, aquesta
competència es concreta en què (i) de conformitat amb l’art. 159.3 8è de la LEC correspon
als municipis l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les
associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el
compromís amb el procés educatiu dels fills i (ii) d’acord amb l’article 40 de la LEC, en
relació als Plans i programes socioeducatius, estableix que els centres i els ajuntaments, per
iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar
d’elaborar conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major
integració possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor
coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos.
El Consell Escolar Municipal, òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat, en
sessió de data 28 d’octubre de 2008, acorda crear una comissió de treball amb l’objectiu
d’intercanviar experiències a l’entorn dels projectes de socialització de llibres de text.
En la sessió d’aquesta comissió del 15 de gener de 2009 es va acordar portar a terme unes
jornades inicials dirigides als centres que volien iniciar projectes de socialització de llibres de
text el curs 2010-2011 i es va demanar més suport als centres, econòmic i/o d’altres tipus de
recursos per assolir la socialització de llibres en tots els centres de la ciutat. Aquesta
jornada, valorada positivament pels assistents, es va portar a terme el 3 de març de 2009.
L’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 va aprovar per unanimitat una
moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, a la qual s’hi van adherir els grups
municipals Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, per a la
socialització i la reutilització dels llibres de text escolars, mitjançant la qual s’instava a crear
una convocatòria única per a totes les escoles públiques i concertades de la ciutat, per tal
d’endegar o continuar els plans de socialització i reutilització dels llibres de text i material
escolar, dotant-la amb la quantitat de 30.000 euros pel curs 2009-2010 i alhora s’instava a
obrir des de l’Àrea d’Educació, una línia de col·laboració amb la Federació d’Associacions
de Mares i Pares, per tal de difondre i impulsar de forma conjunta la integració de totes les
escoles a aquesta convocatòria. Així mateix es demanava al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya un increment de l’aportació que ja venia destinant per aquesta
finalitat.
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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.
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el
municipi podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local
reconegut a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada
als arts. 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o programes
d’utilitat pública o interès social que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local, de conformitat amb el que disposa l’article
240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el
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.
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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:
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 20172018 al municipi de Badalona, que a continuació es relacionen:
Exp
51014034SOLSUB2018/000001
51014034SOLSUB2018/000002

Interessat
ESCOLA MONTIGALÀ

NIF
Q0801742-H

CEIP JOAN LLONGUERAS

Q5855114-D

51014034SOLSUB2018/000003

CEIP PLANAS I CASALS

Q5855648-A

51014034SOLSUB2018/000005

CP JOSEP BOADA

Q5855874-C

51014034SOLSUB2018/000006

CEIP ARTUR MARTORELL

Q5856138-B

51014034SOLSUB2018/000007

AMPA ESCOLA BUFALÀ

G6358445-2

51014034SOLSUB2018/000011

AMPA CEIP PAU PICASSO

G5894925-6

51014034SOLSUB2018/000014

AMPA BUFALÀ II

G6516790-0

51014034SOLSUB2018/000016

ASSOCIACIÓ DE MARES I G5974741-0
PARES
D'ALUMNES
DE
L'INSTITUT ISAAC ALBÉNIZ
IES VENTURA GASSOL
Q5855685-C

51014034SOLSUB2018/000017
51014034SOLSUB2018/000019

AMPA JUNGFRAU

G5803807-6

51014034SOLSUB2018/000021

ESCOLA JOAN MIRO

Q5855387-F

51014034SOLSUB2018/000023

AMPA
MINGUELLA

51014034SOLSUB2018/000024

APA DE L'INSTITUT DE G5897926-1
FORMACIÓ PROFESSIONAL
I ENSENYAMENT POMPEU
FABRA
APA CP LLIBERTAT
G0885377-2

51014034SOLSUB2018/000025

ESCOLES G5896908-0

51014034SOLSUB2018/000027

CEIP ALEXANDRE GALI

Q5855597-J

51014034SOLSUB2018/000031

AMPA CEIP PERE DE TERA

G6397351-5
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Objecte
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018.
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP JOAN LLONGUERAS
Subvenció E-5 Foment de socialització de
llibres de text i material didàctic 2018 CEIP PLANAS I CASALS
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP JOSEP BOADA
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP ARTUR MARTORELL
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA ESCOLA BUFALÀ
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA PAU PICASSO
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA BUFALÀ II
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA ISAAC ALBÉNIZ
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018IES VENTURA GASSOL
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AFA ESCOLA JUNFRAU.
Subvenció E-5 Foment de la Socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 CEIP JOAN MIRÓ
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA ESCOLES MINGUELLA
Subvenció E-5 Foment de la socialització
de llibres de text i material didàctic 2018 AMPA POMPEU FABRA
Subvenció E-5 Foment de
de llibres de text i material
APA LLIBERTAT
Subvenció E-5 Foment de
de llibres de text i material
CEIP ALEXANDRE GALÍ
Subvenció E-5 Foment de
de llibres de text i material
AMPA PERE DE TERA

la socialització
didàctic 2018 la socialització
didàctic 2018 la socialització
didàctic 2018 -
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SEGON.- APROVAR la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports
relacionats a continuació:
Exp

Op

51014034SOLSUB2018/000001
51014034SOLSUB2018/000002

12018000044115/1

51014034SOLSUB2018/000003
51014034SOLSUB2018/000014
51014034SOLSUB2018/000005
51014034SOLSUB2018/000007
51014034SOLSUB2018/000025
51014034SOLSUB2018/000021
51014034SOLSUB2018/000017
51014034SOLSUB2018/000006

12018000044023/1

51014034SOLSUB2018/000011

12018000044036/1

ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906

51014034SOLSUB2018/000027
51014034SOLSUB2018/000023

12018000044106/1

ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906
ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906

51014034SOLSUB2018/000024

12018000044103/1

ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906

51014034SOLSUB2018/000019
51014034SOLSUB2018/000016

12018000044099/1

ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906
ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906

51014034SOLSUB2018/000031

12018000044107/1

12018000044111/1

12018000044116/1
12018000044100/1
12018000044098/1
12018000044120/1
12018000044118/1
12018000044113/1
12018000044028/1

12018000044105/1

12018000044029/1

Tipus

Aplicació
pressupostària
ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906
ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906
ARC_T 2018 N
3204 48906

51014034
51014034
51014034
51014034
51014034
51014034
51014034
51014034

ARC_T 2018 N 51014034
3204 48906

Import Interessat
1.800,00 ESCOLA MONTIGALÀ
Q0801742-H
2.896,23 CEIP
JOAN
LLONGUERAS
Q5855114-D
4.788,24 CEIP PLANAS I CASALS
Q5855648-A
3.238,70 AMPA BUFALÀ II
G6516790-0
6.286,63 CP JOSEP BOADA
Q5855874-C
5.142,70 AMPA ESCOLA BUFALÀ
G6358445-2
2.292,84 APA CP LLIBERTAT
G0885377-2
2.947,37 ESCOLA JOAN MIRO
Q5855387-F
6.834,32 IES VENTURA GASSOL
Q5855685-C
1.575,00 CEIP
ARTUR
MARTORELL
Q5856138-B
5.721,60 AMPA
CEIP
PAU
PICASSO
G5894925-6
6.322,79 CEIP ALEXANDRE GALI
Q5855597-J
3.233,58 AMPA
ESCOLES
MINGUELLA
G5896908-0
6.165,24 APA DE L'INSTITUT DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
I
ENSENYAMENT
POMPEU FABRA
G5897926-1
3.862,35 AMPA JUNGFRAU
G5803807-6
1.339,90 ASSOCIACIÓ
DE
MARES
I
PARES
D'ALUMNES
DE
L'INSTITUT
ISAAC
ALBÉNIZ
G5974741-0
4.676,77 AMPA CEIP PERE DE
TERA
G6397351-5

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
3. Proposar l'acceptació a la sol·licitud de traspàs de les parades núm. 83, 85, 86 i 87
interior del mercat municipal Torner.
ANTECEDENTS
La senyora N.M.M. amb NIF XXXXX801C, mitjançant instància de data d’entrada 31 d’octubre de
2018, i amb núm. de registre general 32282, sol·licita el traspàs dels llocs de venda núm. 83, 85,
86 i 87 interior, del Mercat Municipal Torner, a favor del senyor S.T.A. amb NIF XXXXX590R.
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Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal Torner resulta que:
Els llocs de venda amb número 83 i 85 interiors, disposen de concessió administrativa,
aprovada per la Comissió de Govern de data 19 de novembre de 1996, a favor de la senyora
N.M.M. amb NIF XXXXX801C, per a exercir l’activitat de venda de peix. Aquestes concessions
finalitzen les seves vigències i, per tant, caduquen el 16 de setembre de 2030 i 13 d’agost de
2015, respectivament.
Els llocs de venda amb número 86 i 87 interiors, disposen de concessió administrativa,
aprovada per la Comissió de Govern de data 19 d’abril de 1999, a favor de la senyora N.M.M.
amb NIF XXXXX801C, per a exercir l’activitat de venda de peix. Aquestes concessions
finalitzen les seves vigències i, per tant, caduquen el 19 d’abril de 2029.
En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, el senyor S.T.A., 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 N.M.M. i el senyor S.T.A. 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 Torner informa que la
senyora N.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 dels llocs de
venda núm. 83, 85, 86 87 interiors del Mercat Municipal Torner, i el seu venciment serà per el
lloc de venda núm. 83 el 16 de setembre de 2030, per el lloc de venda 85 el 13 d’agost de 2025
i per els llocs de venda 86 i 87 el 19 d’abril de 2029.
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 dels llocs de venda núm. 83, 85, 86 i 87 interiors del Mercat
Municipal Torner, sol·licitat per la seva titular la senyora N.M.M. amb núm. NIF XXXXX801C, per
a la venda de peix, a favor del senyor S.T.A. amb núm. NIF XXXXX590R. El període de vigència
finalitzarà el 16 de setembre de 2030 per el lloc de venda núm. 83, el 13 d’agost de 2025 per el lloc
de venda núm. 85 i el 19 d’abril de 2029 per els llocs de venda núm. 86 i 87.
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SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada pel senyor S.T.A. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de les
parades i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- El nou concessionari 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 als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal Torner, 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 29/1998 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: 3
Àmbit de Govern i Territori
4. Aprovar la rectificació de la resolució de la JGL de data 19/11/2018 per la qual
aprovava el projecte d'urbanització de l'espai públic situat en el creuament dels carrers
Santa Bàrbara i Vila Vall-Llebrera.
Vist l’expedient administratiu que es segueix per a l’aprovació del Projecte actualitzat per a la
Substitució del clavegueram i reasfaltat dels carrers Sagunt, Güells i Ferrer i Príncep de
Bergara.
Vist que per la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2018 es va signar Resolució
d’aprovació de l’esmentat.
Atès que a l’esmentada resolució s’ha detectat un error consistent en que en la Resolució en
cap cas s’esmenta l’aprovació del Projecte, i, per tant, cal esmenar l’error material produït en la
resolució d’aprovació esmentada.
Atès que aquest tipus d’error pot ser subsanat d’ofici per la pròpia Administració en qualsevol
moment, de conformitat amb allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Considerant que l’òrgan municipal competent per adoptar aquest acord és el mateix que va dictar
la resolució que es rectifica.
Per tot l’exposat, el Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori, en ús de la delegació especial
d’atribucions per a la gestió dels serveis que té encomanades per l'Alcaldia en virtut del Decret
de delegació d’atribucions de data 25/06/2018, proposa a la Junta de Govern Local que s’adopti
l’acord següent:
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ÚNIC.- Rectificar d’ofici l’error material detectat en la resolució de la Junta de Govern de data
19 de novembre de 2018, consistent en que on diu a l’apartat dispositiu PRIMER:
«El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització de l’espai públic situat en el creuament dels carrers Sta. Bàrbara i Vila Vallllebrera, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per el Sr. D.R.S.
arquitecte de la empresa promotora Quirolia, S.L. Es tracta d’un document tècnic presentat pel
promotor en data del mes de setembre de 2018, que inclou les esmenes i observacions dels
diferents informes emesos pels departaments municipals.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (09/10/2018), Plànol de la Ciutat (13/02/2018), Gestió del Verd Urbà (05/03/2018) i pel
Servei de Manteniment d’Espais Públics (15/03/2018), els quals consten a l’expedient.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 284.151,85 € (valor estimat d’import
234.836,24 € i l’IVA aplicable -21%- de 49.315,61 €). Es preveu un cost de manteniment anual
de 5.317,43 €.».
Hauria de dir:
«PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’espai públic situat en el creuament
dels carrers Sta. Bàrbara i Vila Vall-llebrera, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de
Seguretat-- per el Sr. D.R.S. arquitecte de la empresa promotora Quirolia, S.L. Es tracta d’un
document tècnic presentat pel promotor en data del mes de setembre de 2018, que inclou les
esmenes i observacions dels diferents informes emesos pels departaments municipals.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (09/10/2018), Plànol de la Ciutat (13/02/2018), Gestió del Verd Urbà (05/03/2018) i pel
Servei de Manteniment d’Espais Públics (15/03/2018), els quals consten a l’expedient.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 284.151,85 € (valor estimat d’import
234.836,24 € i l’IVA aplicable -21%- de 49.315,61 €). Es preveu un cost de manteniment anual de
5.317,43 €.».
La resta de la resolució manté la seva vigència.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
5. Aprovar inicialment el projecte per la substitució del clavegueram i reasfaltat del carrer
Sant Bru entre el carrer Seu d'Urgell i Riera Canyadó.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució d’aprovació de Projecte
Òrgan que resol
Junta Govern Local
Caràcter del document
Exhaureix la via administrativa
Objecte
Projecte per a la Substitució del Clavegueram i Reasfaltat del carrer
Sant Bru, entre el carrers Seu d’Urgell i Riera Canyadó
Expedient
86/P-55/18
Fets
L’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat del Servei de Manteniment d’Espais Públics ha presentat per
a la seva aprovació un Projecte de substitució i reasfaltat del Carrer Sant Bru,entre els carrers
Seu d’Urgell i Riera Canyadó.
L’esmentat Projecte ha estat redactat pels tècnics de la Societat Municipal Engestur per encàrrec
del l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat del Servei de Manteniment d’Espais Públics en data
setembre de 2018 i el pressupost total és d’import 173.448,77€ que inclou pressupost d’obres
per import 172.238,77 € (valor estimat per execució de 142.346,09 € i 29.892,68 € que
correspon a l’IVA), i previsió de despeses de coordinació de seguretat i salut per import
1.210,00 € (valor estimat 1.000,00 € i 210,00 € d’IVA).
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L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la
partida 20443110/1600/61900 amb codis de Projecte 2016-48-I BHA-VPU-147 del pressupost
municipal vigent.
L’informe de supervisió que ha presentat el Servei de Manteniment d’Espais Públics, a l'empara
de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, defineix
l’objecte del Projecte com a obres de substitució del clavegueram i el reasfaltat del tram del
carrer Sant Bru, des del carrer Seu d’Urgell fins a la Riera Canyadó.
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la
seva aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, justifica el compliment de la normativa aplicable tant en relació al
contingut de l’esmentat Projecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els que
estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS: aprovació inicial per l’òrgan competent,
que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per termini de
TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda recollit a la
resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a la supervisió
dels Projectes.
- La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat en la
Junta de Govern Local, quan l’import és superior a 80.00€, en resolució de data 25 de juny de
2018.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte actualitzat per a la Substitució del clavegueram i
reasfaltat del carrer Sant Bru entre el carrer Seu d´Urgell i Riera Canyadó redactat per la
Societat Municipal Engestur. L’import total del pressupost del Projecte és de 173.448,47€ (valor
estimat d’import 143.346,09 € i l’IVA aplicable del 21% de 30.102,68 €). L’objecte que conté
està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 20443110/1600/61900 amb
codis de Projecte 2016-48-I BHA-VPU-147 del pressupost municipal vigent.
Els documents tècnics que formen part del Projecte que s’aprova –i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24 d’octubre-prèvia supervisió del seu contingut, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, han estat informats favorablement.
SEGON.- Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES perquè
puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de
no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del Projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://Projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/Projectesurbanisme
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TERCER.- Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han 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.
6. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament conjunta de diverses sol·licituds de Subvencions de
caràcter Social de 2018.
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
61412030-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
1/S-1/18
Aprovació conjunta sol·licitud Subvencions
Urgent
Aprovació conjunta de diverses sol·licituds de Subvencions de
caràcter Social 2018

ANTECEDENTS
1) Expedient de referència del concurs públic per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència pública:
Expedient concurs

Objecte del concurs

Data resolució
Òrgan que va resoldre
Bases de la convocatòria
Data de publicació anunci de la
convocatòria
Termini
de
presentació
de
sol·licituds

2/SUB-1/18
Convocatòria anual d'atorgament de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o
programes referits a entitats veïnals, joventut,
convivència, feminismes, serveis socials, culturals,
de gent gran, d’esports, de cooperació pel
desenvolupament i salut, per a l’exercici 2018
23 de febrer de 2018
Alcaldia
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 30 de gener de 2018
14 de març de 2018
Del 15 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:
Exp
61412030SOLSUB2018/000002

Interessat

NIF

MARENOSTRUM

G6199386-1

61412030SOLSUB2018/000005

FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

G6175186-3

61412030SOLSUB2018/000009

FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU
G6378115-7
SANT ROC

61412030SOLSUB2018/000010

FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT
G0831793-5
ROCA I PI

61412030SOLSUB2018/000012

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

61412030SOLSUB2018/000013
61412030SOLSUB2018/000016

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT
G6351241-2
ALTA
CASAL DELS INFANTS PER
G0882899-8
L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

61412030SOLSUB2018/000026

ISOM SCCL

G6139185-0

F6196909-3

Objecte
Subvenció de caràcter social pel
projecte "TEMPS PER LA FAMÍLIA"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Foment autonomia personal i
social"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Atenció a infants en situació
de vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel
projecte " Intervenció integral a la
població vulnerable de Badalona 2018"
Subvencions de caràcter social pel
projecte "Acompanyament preventiu
per a menors i famílies en situació de
vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Centre Salut Alta"
Subvencions de caràcter social pel
projecte"Espai Familiar Comunitari"
Subvenció de caràcter social any 2018
pel projecte "Èxit escolar i formació de
famílies"

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.
3) La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Expedient
61412030SOLSUB2018/
000002
61412030SOLSUB2018/
000005
61412030SOLSUB2018/
000009
61412030SOLSUB2018/
000010
61412030SOLSUB2018/
000012
61412030SOLSUB2018/
000013

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018
61412032
231002 48906
2018
61412032
231002 48906
2018
61412032
231002 48906
2018
61412032
231002 48906
2018
61412032
231002 48906
2018
61412032
231002 48906

Import
N

MARENOSTRUM

G6199386-1

120180000
37338/1

ARC_T

FUNDACIÓ PRIVADA
SIQUE

G6175186-3

120180000
37372/1

ARC_T

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU SANT ROC

G6378115-7

120180000
37377/1

ARC_T

FUNDACIÓ PRIVADA
LLEGAT ROCA I PI

G0831793-5

120180000
37379/1

ARC_T

FUNDACIÓ CARLES
BLANCH

G6139185-0

120180000
37385/1

ARC_T

FUNDACIÓ PRIVADA
LA SALUT ALTA

G6351241-2

120180000
37397/1

ARC_T

61412030SOLSUB2018/
000016

CASAL
DELS
INFANTS
PER
L'ACCIÓ SOCIAL ALS
BARRIS

G0882899-8

120180000
37403/1

ARC_T

2018
N
61412032
231002 48906

13.050,00

61412030SOLSUB2018/
000026

ISOM SCCL

F6196909-3

120180000
37447/1

ARC_T

2018
N
61412032
231002 48906

23.800,00

2.100,00
N
7.310,00
N
18.200,00
N
92.070,00
N
22.000,00
N
30.450,00

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
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2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
4) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
5) En data 30 de 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 destinades a entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
de serveis socials, durant l’exercici 2018, i van ser publicades en el BOPB de data 20 de febrer
de 2018, per a la seva aprovació definitiva.
6) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb
les altres Administracions Públiques.
7) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat primer,
que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció als
principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les estructures
administratives.
8) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
10) Segons disposa l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té competències
pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
11) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que correspon
als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
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b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i
l'ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d’inspecció i
control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis
socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials
locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
12) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix
qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social
o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació
de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de
treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment si
hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els
grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les
altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen
en l'àmbit dels serveis socials.
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q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
13) L’informe tècnic que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a
compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la
normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques
que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels
beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
14) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
15) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 2n tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat, en
virtut de la delegació general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les
resolucions de data 25 de juny de 2018, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldia l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
61412030SOLSUB2018/000002

Interessat

NIF

MARENOSTRUM

G6199386-1

61412030SOLSUB2018/000005

FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

G6175186-3

61412030SOLSUB2018/000009

FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU
G6378115-7
SANT ROC

61412030SOLSUB2018/000010

FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT
G0831793-5
ROCA I PI

61412030SOLSUB2018/000012

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

61412030SOLSUB2018/000013
61412030SOLSUB2018/000016

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT
G6351241-2
ALTA
CASAL DELS INFANTS PER
G0882899-8
L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

61412030SOLSUB2018/000026

ISOM SCCL

G6139185-0

F6196909-3

Objecte
Subvenció de caràcter social pel
projecte "TEMPS PER LA FAMÍLIA"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Foment autonomia personal i
social"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Atenció a infants en situació
de vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel
projecte " Intervenció integral a la
població vulnerable de Badalona 2018"
Subvencions de caràcter social pel
projecte "Acompanyament preventiu
per a menors i famílies en situació de
vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel
projecte "Centre Salut Alta"
Subvencions de caràcter social pel
projecte"Espai Familiar Comunitari"
Subvenció de caràcter social any 2018
pel projecte "Èxit escolar i formació de
famílies"

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

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

61412030SOLSUB2018/
000002

MARENOSTRUM

G6199386-1

120180000
37338/1

ARC_T
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Aplicació
pressupostària
2018 N
61412032
231002 48906

Import

Import a
justificar

2.100,00

17.358,55
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61412030SOLSUB2018/
000005
61412030SOLSUB2018/
000009
61412030SOLSUB2018/
000010
61412030SOLSUB2018/
000012
61412030SOLSUB2018/
000013
61412030SOLSUB2018/
000016
61412030SOLSUB2018/
000026

FUNDACIÓ
PRIVADA SIQUE
FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEU SANT
ROC
FUNDACIÓ
PRIVADA
LLEGAT ROCA I
PI
FUNDACIÓ
CARLES
BLANCH
FUNDACIÓ
PRIVADA LA
SALUT ALTA
CASAL DELS
INFANTS PER
L'ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS
ISOM SCCL

G6175186-3

120180000
37372/1

ARC_T

2018 N
61412032
231002 48906

7.310,00

51.900,00

G6378115-7

120180000
37377/1

ARC_T

2018 N
61412032
231002 48906

18.200,00

44.748,00

G0831793-5

120180000
37379/1

ARC_T

2018 N
61412032
231002 48906

92.070,00

203.500,00

G6139185-0

120180000
37385/1

ARC_T

22.000,00

54.591,36

G6351241-2

120180000
37397/1

ARC_T

30.450,00

70.000,00

G0882899-8

120180000
37403/1

ARC_T

2018 N
61412032
231002 48906

13.050,00

32.511,56

F6196909-3

120180000
37447/1

ARC_T

2018 N
61412032
231002 48906

23.800,00

56.368,62

2018 N
61412032
231002 48906
2018 N
61412032
231002 48906

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i deu minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari general

Alejandro Pastor López

Isidre Martí i Sardà
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