Secretaria General

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

27
Junta de Govern Local
Ordinària
24 de desembre de 2018
10:00
Acta

A la Sala de la quarta planta de la Casa de La Vila, a vint-i-quatre de desembre de 2018, es
reuneix la Junta de Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

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

Secretari general
Interventor

Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Tresorer

Sr.

Aurelio Corella Colás

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 26 corresponent a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2018.
Àmbit de Govern i Territori
2. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i AMB per al
finançament del projecte d'urbanització del camí Parc G-4 entre els carrers Ciència i Camí de
Sant Jeroni de la Murtra.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
3. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a
reposició al municipi de Badalona, dividit en 8 lots.
4. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament de subvencions de Convivència, Cultura, Joventut i
Esports.
5. Aprovar l'índex de les ordenances i reglaments no fiscals vigents de l'Ajuntament de
Badalona amb la indicació dels defectes en la tramitació dels mateixos.
Proposicions urgents
6. Modificar la data d'entrada en servei del Registre Electrònic General i de la Plataforma
d'Administració Electrònica i establir nova data d'entrada en servei el 30-01-2019.
7. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Badalona per a l'exercici 2018.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 26 corresponent a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de
2018.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 17 de
desembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat.
Àmbit de Govern i Territori
2. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i AMB per
al finançament del projecte d'urbanització del camí Parc G-4 entre els carrers Ciència i
Camí de Sant Jeroni de la Murtra.
INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ s’emet per part d’aquest departament jurídic
en relació a la conveniència de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel finançament del projecte d’urbanització del
camí Parc G-4 entre carrers Ciència i Camí de Sant Jeroni de la Murtra, al terme municipal de
Badalona.
I. ANTECEDENTS
Primer.- A la vista de l’informe justificatiu emès pel Cap del Servei de Projectes i Control
d’Obres de data 7 de novembre de 2018, s’acredita que mitjançant aquest cofinançament es
millorarà la connectivitat entre les parts del territori, condicionarà els components d’espais
públic de major àmbit de referència, recuperarà els espais lliures naturals i semi-naturals,
millorarà la qualitat dels conjunts urbans i es complementarà el sistema d’equipaments urbans.
En l’annex d’Inversions aprovat per l’Ajuntament de Badalona es va preveure l’actuació
«Adequació del camí que creua el Parc G-4 a continuació del carrer Campoamor» amb un
pressupost de 365.000€. Així mateix, entre les actuacions previstes en el PACTE 2016-209
entre l’Ajuntament de Badalona i l’AMB hi ha l’actuació «14. Camí Parc G4, entre carrers
Ciència i Camí de Sant Jeroni de la Murtra» amb un pressupost total de l’actuació de
554.150,99€ IVA inclòs i una aportació de l’AMB de 179.150,99€.
En aquest sentit, cal posar de manifest que es compleix amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat de la signatura del conveni, així com al fons compromès en virtut
d’aquest conveni, s’ajusta a allò disposat a la legislació pressupostària, donant compliment així
als preceptes legals previstos a l’article 48.4 i 5 de la LRJSP, atès que s’ha previst finançar
l’import esmentat de 544.150,99€ IVA inclòs amb les aportacions següents:
- 179.150,99€ corresponents a l’assignació econòmica que fa AMB mitjançant l’aportació que
PACTE 2016-2019 fa per a aquesta actuació, amb càrrec a l’aplicació que correspongui del
pressupost de l’AMB per a 2019.
- 365.000€ amb càrrec a l’aplicació 20324000/1533/60100002 del pressupost de l’Ajuntament
per a 2018, amb codi de projecte 2017-14-I-ANNEX-P2017A17-1-97.
Aquesta operació és financerament sostenible i la gestió, justificació i altres actuacions
relacionades amb les despeses que es derivin del present conveni s’ajustaran a allò disposat
en la legislació pressupostària.
Així mateix, en consta en l’expedient de referència la memòria justificativa redactada a l’empara
dels articles 48 i 49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en endavant LRJSP.
Segon.- Atès que de la signatura del present conveni se’n deriven obligacions i compromisos
econòmics, l’expedient va ser objecte de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal,
en compliment de l’art. 214 de Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació a l’article 111.2
de la Llei 26/2010, del 13 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En aquest sentit, es va procedir a tramitar l’expedient a la Intervenció Municipal, i en data 12 de
desembre de 2018, l’Interventor ha informat favorablement la Retenció de crèdit que acompanya el
present Conveni.
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Tercer.- En data 12 de desembre de 2018, la Tècnica Superior en Dret del Departament Jurídic
de l’Àrea d’Urbanisme ha emès un informe als efectes de posar de manifest el parer jurídic
sobre la seva procedència legal i les competències locals en relació a la signatura de l’esmentat
conveni.
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1.- D’acord amb l’art. 273 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, en termes concordants amb l’art. 111
del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i també en consonància amb les determinacions de
l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques i d’altres de concordants a part de les quals també ens referirem, els
ens locals poden subscriure acords, concertar els contractes, els pactes o les condicions que
considerin adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o
als principis de bona administració, ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció, fins
al punt que poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius, o bé
es poden inserir en aquests prèviament, d’una manera vinculant o no, a la resolució que els
posi fi.
2.- Els acords objecte del present informe, atenent al seu contingut i a la naturalesa dels pactes
que s’adopten, han de ser conceptuats i enquadrats jurídicament sota la figura legal del conveni
de cooperació interadministrativa que està exclòs i fora de l’àmbit regulador de la Llei de
Contractes del Sector Públic, atès que el seu objecte no versa sobre les matèries compreses
en la regulació de la llei contractual i atès que té per objecte establir una relació de cooperació
consensual entre Administracions Públiques per dur a terme una actuació que ha d’estar
encaminada pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans, finalitat que queda emparada pels
articles 48 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
3.- Legalment, el conveni interadministratiu de cooperació, més enllà de les bàsiques i genèriques
previsions de l’art. 48 de la Llei 40/2015, en l’àmbit específicament local, té la seva regulació
normativa més pormenoritzada en el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret autonòmic 179/1995, de 13 de juny, que el regula amb amplitud en el
Capítol I del Títol 7, articles 303 al 311, per més que amb rang de llei els antecedents legislatius
que desenvolupa i que l’emmarquen es trobin a l’art. 57 de la LRBRL i a l’art. 150 del Text Refós
de la LLMRLC entre d’altres preceptes concordants.
4.- La normativa esmentada ha estat complementada per la Llei 26/2010, del 13 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula dins del Títol IX
dedicat a les relacions interadministratives, en el seu Capítol II, els Convenis de col·laboració
(articles 108 al 112) amb un major grau de detall que el que es contenia en la normativa de la qual
s’ha fet esment en els precedent apartat.
5.- Atès que de la signatura del present conveni se’n deriven obligacions i compromisos
econòmics, l’expedient ha estat objecte de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal,
en compliment de l’art. 214 de Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació a l’article 111.2
de la Llei 26/2010, del 13 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
6.- Pel que fa a l’òrgan municipal competent per atorgar l’autorització referida, veiem que els únics
preceptes que s’hi refereixen, és a dir, els articles 303.1 i 306.2 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals que abans hem mencionat, no determinen explícitament l’òrgan al qual
escau la competència, sinó que genèricament fan referència a “l’ens local” i davant d’això, i vist
que la referida atribució no figura dins de les competències numerus clausus que la Llei assigna
orgànicament a l’Ajuntament Ple, s’haurà d’estar a la regla general de la competència orgànica
residual, conforme la qual en expressió de l’art. 21.1.s) de la LRBRL, coincident textualment amb
l’art. 51.1, ara apartat p) de la LLMRLC (després de la renumeració del precepte produïda en virtut
de la Llei 2/2002, de 5 de juliol, del que abans era l’apartat o) es determina amb caràcter general
que corresponen a l’alcalde “les atribucions que la legislació assigna al municipi i no atribueix a
altres òrgans municipals”, però que per resolució de 25 de juny de 2015 aquesta competència s’ha
delegat a la Junta de Govern Local.
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III. CONCLUSIONS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a l’expedient,
s’informa favorablement la proposta presentada.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de
l’Àmbit de Govern i Territori i, a proposta del Cap del Servei Jurídic i de l’Administració General,
proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona pel finançament del projecte d’urbanització del camí Parc G-4 entre
carrers Ciència i Camí de Sant Jeroni de la Murtra, al terme municipal de Badalona, que transcrit
literalment, diu el següent:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DEL PARC G-4 ENTRE EL CARRER CIÈNCIA I
CAMÍ SANT JERONI DE LA MURTRA, AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA
Barcelona,
REUNITS
L’ Im. Sr. Àlex Pastor López, en qualitat d’alcalde-president de l’Ajuntament de Badalona, amb CIF
P0801500J i domicili a la plaça de la Vila, 1 de Badalona, en execució de les atribucions que li
confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 53 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, assistit pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general de
l’Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018,
de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació
nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons
l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases del Règim Local, en execució de
l’acord de ................................ de data ...................................
El Sr. R.T.X., gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara endavant AMB, que actua
en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de
la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de
data ..................................., assistit en aquest acte pel Sr. S.G.A., secretari general accidental de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per resolució de la Secretaria d’Administracions
Locals del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en data 2 de maig de 2018, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de
l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris
d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i
d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de Bases del Règim Local.
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda
capacitat per a pactar i obligar-se,
MANIFESTEN
I.-L’Ajuntament de Badalona i l’AMB estan d’acord en l’interès de realitzar les obres del projecte
d’urbanització del Camí del Parc G-4 entre el carrer Ciència i Camí Sant Jeroni de la Murtra, en
el seu municipi i per aquest motiu han estat incloses al Programa d'Actuacions de Cohesió
Territorial (PACTE) que forma part del Pla d’Inversions Metropolità 2016-2019, aprovat
definitivament pel Consell Metropolità en sessió de 29 de març de 2016.
II.-L’Ajuntament actua en base a les competències previstes a l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 66.3.del
Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu
2/2003 de 28 abril.
III.-L’AMB actua en base a les competències previstes als apartats 2 i 5 de l’article 13 i la lletra
F de l’article 14 de la Llei 31/2010 de 3 d’agost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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IV.-L’AMB ha redactat el projecte mitjançant la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, amb un
pressupost d’execució total de 544.150,99€, l’IVA inclòs.
V.-Atès que l’assignació del PACTE 2016-2019 per a aquesta actuació és inferior al pressupost
d’execució del projecte, ambdues institucions estan d’acord en que es completi el finançament,
tal com es preveu a la Directriu 10 de gestió del PACTE, amb càrrec al pressupost de
l’Ajuntament.
VI.-Per tal de definir el finançament de l’actuació, ambdues parts coincideixen en la
conveniència d’establir un acord de col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni.
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa
d’aplicació, i concretament del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 13.5 de la Llei 31/2010,
de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres preceptes d’aplicació.
Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració que es
regirà mitjançant les següents:
CLÀUSULES
Primera.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona
i de l’AMB per al finançament de les obres del projecte d’urbanització del Camí del Parc G-4
entre el carrer Ciència i Camí Sant Jeroni de la Murtra, en el seu municipi.
L’esmentat projecte té un pressupost d’execució de 544.150,99€, l’IVA inclòs.
Segona.- L’annex d’inversions aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Badalona preveu l’actuació
«Adequació del camí que creua el parc G4 a continuació del carrer de Campoamor» amb un
pressupost de 365.000€.
Atès que les obres per a la urbanització de l’esmentat camí han estat incloses al Programa
d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) que forma part del Pla d’Inversions Metropolità
2016-2019 i que el seu pressupost és de 544.150,99€, l’IVA inclòs, ambdues parts acorden
col·laborar de la següent manera en el cofinançament de les mateixes:
L’AMB finançarà un import de 179.150,99€ corresponents a l’assignació econòmica que el
PACTE 2016-2019 fa per a aquesta actuació, amb càrrec a l’aplicació que correspongui del
pressupost de l’AMB per a 2019.
L’Ajuntament de Badalona finançarà un import de 365.000€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 20324000/1533/60100002 (codi projecte 2017-14-I-ANNEX- P2017-A17-97 del
pressupost de l’Ajuntament per a 2018.
Tercera.- La distribució percentual del finançament entre l’AMB i l’Ajuntament de Badalona
queda de la següent manera: l’AMB aportarà el 32,92 % i l’Ajuntament aportarà el 67,08% del
finançament previst. Aquests percentatges de finançament s’aplicaran a totes i cadascuna de
les certificacions i despeses que es generin.
Quarta.- Addicionalment a l’aplicació de la clàusula anterior, quan es produeixi l’adjudicació de
les obres per part de l’AMB, serà notificada a l’Ajuntament i aquest abonarà el 10% de l’import
adjudicat, en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
Cinquena.- L’Ajuntament efectuarà la seva aportació en el termini màxim de 30 dies, a comptar
des de la data de la notificació de les certificacions d’obra o qualsevol factura que l’obra generi
per part de l’AMB.
Sisena.- L’Ajuntament de Badalona haurà d’aportar el certificat de crèdit pressupostari de la
seva aportació de 365.000€ en el pressupost per a l’exercici 2018.
Setena.- En cas d’existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de
contracte o altres despeses relacionades amb l’obra que superin l’import indicat a la clàusula
primera, aniran totalment a càrrec de l’Ajuntament un cop deduïda l’aportació fixa de l’AMB i es
regularà mitjançant la formalització d’una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu
finançament.
Vuitena.- Un cop aprovada la certificació final de les obres, es farà el càlcul de les quantitats
aportades per l’Ajuntament en virtut del present conveni i es procedirà a liquidar l’aportació
definitiva de l’Ajuntament al finançament de l’actuació.
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Novena.-Si el cost final de les obres fos inferior a l’import indicat a la clàusula primera, l’estalvi
s’aplicarà a reduir l’aportació que fa l’Ajuntament amb càrrec al seu pressupost.
Desena.- L’AMB durà a terme la direcció i control de les obres, garantint-ne la coordinació
tècnica amb l’Ajuntament.
Així mateix, l’AMB tindrà informat a l’Ajuntament dels tràmits essencials del procés de
contractació i de l’execució de les obres.
Onzena.- El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis de lleialtat
institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi d’aconseguir abans i millor l’objecte del
mateix.
Dotzena.- D’acord amb l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic
del sector públic, la col·laboració que regula aquest conveni tindrà una durada màxima de
quatre anys a partir de la seva signatura. En el supòsit en què transcorregut l’esmentat termini
restessin obligacions pendents, donarà lloc a la liquidació del conveni amb determinació de les
obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
Tretzena.- Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per representants de
cadascuna de les institucions signants. En cas de creació, aquesta comissió tindrà la funció de
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signataris i
també la resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se
respecte al conveni.
Catorzena.- El present Conveni s’extingirà, pel compliment o conclusió de totes les actuacions
contingudes en el mateix, o per algunes de las següents causes:
1. Pel transcurs del termini de vigència del present Conveni sense que s’hagi acordat la
pròrroga del mateix.
2. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va signar.
3. Per comú acord entre les parts.
4. Per denúncia d’alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra part. En aquest supòsit,
la part complidora haurà de requerir a la incomplidora per tal que atengui les obligacions
contretes en el termini que la part complidora consideri raonable. En cas de no atendre el
requeriment, la part incomplidora haurà de fer front a les seves obligacions econòmiques no
ateses més els interessos legals en concepte d’indemnització.
5. Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
Quinzena.El present Conveni té caràcter administratiu i restarà subjecte a la normativa
administrativa en vigor, essent d’aplicació, en tot allò no previst en el mateix, la Llei 40/2015,
d’1 de Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic o legislació que en endavant la substitueixi, i
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Ambdues parts acorden que les qüestions que puguin sorgir en la interpretació i/o compliment
del present Conveni seran dirimides en el sí de la Comissió de Seguiment.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en el compliment del present
Conveni es resoldran en l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen en aquest
conveni que, en prova de conformitat, signen per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i
data al començament indicats.
L’alcalde de Badalona,
Im. Sr. Àlex Pastor López

El gerent de l’AMB,
Sr. R.T.X.

El secretari general de
l’Ajuntament de Badalona,

El secretari general accidental
de l’AMB

Sr. Isidre Martí Sardà

Sr. S.G.A.»

SEGON.- Acordar que les obligacions econòmiques derivades del conveni, siguin a càrrec de la
partida 20324000/1533/60100002 (codi projecte 2017-14-I-ANNEX-P2017-A17-97).
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TERCER.- Publicar el text íntegre del del conveni, un cop signat, al Butlletí oficial de la
Província de Barcelona, d’acord amb allò disposat a l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
QUART.- Determinar que la gestió municipal de les obligacions econòmiques que deriven
d’aquest acord es duran a terme pel Servei de Projectes i Control d’obres.
CINQUÈ.- Advertir que contra la resolució del recurs de reposició que exhaureix la via
administrativa, es podrà formular recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 46, en concordança amb
l’article 8, ambdós de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa. Tanmateix podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.
SISÈ.- Notificar la resolució a l’AMB de conformitat amb allò disposat en l’article 40 de la Llei
39/2015, de d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques i
comunicar-la al Servei de Projectes i Control d’Obres i a la Intervenció municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
3. Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a
reposició al municipi de Badalona, dividit en 8 lots.
Tipus d’acte:

Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament
de mobiliari urbà divers per a reposicions al municipi de
Badalona, dividit en els 8 lots següents:
- Lot 1: subministrament de bancs
- Lot 2: subministrament de papereres
- Lot 3: subministrament de fonts
- Lot 4: subministrament de pilones
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics
- Lot 7: subministrament de aparcabicis
- Lot 8: subministrament de material esportiu

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Expedient:

Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
3/SOB-2/18

Antecedents
1.- En data 31 de juliol de 2018 l’alcalde, per avocació de facultats delegades en la Junta de
Govern Local, aprovà entre d’altres, l’expedient de contractació de referència l’objecte del qual
el constitueix el subministrament de mobiliari urbà divers per aquest municipi per a reposar els
malmesos, dividit en 8 lots, la despesa, la licitació i l’obertura del procediment obert amb
tramitació ordinària per tal d’adjudicar-lo.
2.- L’anunci de licitació de l’esmentat contracte es publicà en el Perfil de contractant d’aquest
Ajuntament en data 4 de setembre de 2018.
3.- Les empreses que dins del termini màxim establert per a la presentació de proposicions, el
qual finalitzà el proppassat 19 de setembre de 2018, van presentar oferta, per ordre de
presentació de la documentació/arxius electrònics, són les següents, per als lots que també
s’indiquen:
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EMPRESES

NIF

LOT/S

MOYCOSA SA

A78963071

1

AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL B65182164

8

ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA

A58044652

2,3,4,5,6,7

PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU

A58574526

1,2,3,4,7

BENITO URBAN SLU

B59987529

1,2,3,8

TOTCARRER SL

B64956030

3,5

NOVATILU SL

B98197916

1,2,3,4,7,8

4.- En data 26 de setembre de 2018 es va convocar la Mesa de Contractació – en acte públic per a l’obertura dels sobres/arxius electrònics 1 i 2 presentats per les empreses abans
relacionades, adoptant-se els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ d’aquest contracte a les empreses següents per als
lots indicats:
EMPRESES

NIF

LOT/S

AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS SL B65182164

8

ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA

A58044652

2,3,4,5,6,7

PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU

A58574526

1,2,3,4,7

NOVATILU SL

B98197916

1,2,3,4,7,8

En considerar-se correcta la documentació presentada inclosa en el seu arxiu electrònic
d’acord amb l’exigit a la clàusula 9.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte (és a dir, aquestes 4 empreses han presentat el model de declaració
responsable de personalitat i capacitat o el DEUC així com també la declaració responsable
d’adscripció de mitjans i/o subcontractació degudament complimentats i segellats seguint els
models dels annexos 2 i 3 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte així com també la documentació tècnica acreditativa que els béns que ofereixen per
als lots per als quals concorren compleixen amb els requeriments tècnics,estètics,
mediambientals i de qualitat requerits en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte i en l’annex que acompanya l’esmentat plec).
SEGON.- CONDICIONAR l’admissió a la licitació de referència de les següents empreses per
als lots que s’ indiquen:
EMPRESES

NIF

LOT/S

MOYCOSA SA

A78963071

1

BENITO URBAN SLU

B59987529

1,2,3,8

TOTCARRER SL

B64956030

3,5

En tant s’ han detectat els següents defectes a les seves proposicions:
MOYCOSA SA

Manca presentar la documentació tècnica acreditativa que els
béns que ofereix per al lot per al qual concorre compleixen amb
els requeriments tècnics,estètics, mediambientals i de qualitat
requerits en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte i en l’annex que acompanya
l’esmentat plec
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BENITO URBAN SLU

Manca presentar la documentació tècnica acreditativa que els
béns que ofereix per als lots per als quals concorre compleixen
amb els requeriments tècnics,estètics, mediambientals i de
qualitat requerits en el plec de prescripcions tècniques
particulars regulador d’aquest contracte i en l’annex que
acompanya l’esmentat plec així com també presentar el model
d’adscripció de mitjans i/o subcontractació degudament
complimentats i segellats

TOTCARRER SL

Manca presentar la documentació tècnica acreditativa que els
béns que ofereix per als lots per als quals concorre compleixen
amb els requeriments tècnics,estètics, mediambientals i de
qualitat requerits en el plec de prescripcions tècniques
particulars regulador d’aquest contracte i en l’annex que
acompanya l’ esmentat plec així com també presentar el model
d’adscripció de mitjans i/o subcontractació degudament
complimentats i segellats

TERCER.- CURSAR ELS OFICIS D’ESMENA corresponents a les empreses a què s’ha fet
referència en l’acord precedent atorgant-lis, de conformitat amb allò previst a la clàusula 6.1 del
plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte, un termini no
superior a tres dies hàbils per tal que aquestes facin les oportunes correccions.
QUART.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions, es procedeix a
continuació a intentar obrir els sobres 2 (arxius electrònics) de totes les proposicions
presentades en aquesta licitació, els quals han de contenir les ofertes econòmiques que han de
presentar-se seguint el model de l’annex I del plec de clàusules administratives particulars
regulador d’aquest contracte establert per al lot de què es tracti i s’han de valorar d’acord amb
l’únic criteri de valoració de les ofertes – millora del preu- preestablert a la clàusula 6.2 de
l’esmentat plec, amb una ponderació màxima de 100 punts en cada lot, resultant infructuós
aquest intent en tant la Plataforma de Contractació Pública presenta problemes en el dia de la
convocatòria d’aquesta sessió consistents en què, un cop exhaurit el termini per acreditar
credencials per part dels membres custodis, no es poden obrir els sobres 2 i, feta la consulta
per a resoldre la incidència en el propi acte de la Mesa, els serveis de suport de l’AOC ens
diuen que no la poden resoldre via control remot i han de derivar aquest problema als serveis
tècnics de la Plataforma de Contractació Pública.
CINQUÈ.- Atenent tot l’exposat anteriorment, SUSPENDRE AQUEST SENSE PROCEDIR A
L’OBERTURA DELS SOBRES 2 - ARXIUS ELECTRÒNICS – EL CONTINGUT DELS QUALS
L’HA DE CONSTITUIR L’OFERTA ECONÒMICA FORMULADA PELS EMPRESARIS
PARTICIPANTS EN AQUESTA LICITACIÓ PER ALS LOTS PER ALS QUALS CONCORREN
A L’ESPERA DE LA RESPOSTA ADIENT DE RESOLUCIÓ D’AQUESTA INCIDÈNCIA PER
PART DE L’AOC, COM A ORGANISME GESTOR D’AQUESTA PLATAFORMA PÚBLICA DE
CONTRACTACIÓ.
SISÈ.- CONVOCAR LA MESA tant bon punt s’hagi resolt aquesta incidència per l’AOC per
poder continuar amb la tramitació d’aquest procediment.
SETÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran interposar recurs especial en matèria de contractació, entre d’altres.“
5.- En compliment de l’acord tercer abans transcrit, en data 1 d’octubre de 2018 el Departament
Central de Contractació cursà uns oficis d’esmena als 3 empresaris afectats a què es referia
l’esmentat acord.
6.- Dins del termini d’esmena atorgat, el qual finalitzava el dia 3 d’octubre de 2018 aquests
empresaris van presentar la documentació que se’ls requeria en els esmentats oficis i es va
donar trasllat d’aquesta el mateix dia al Departament tècnic promotor d’aquest contracte als
efectes, a l’empara d’allò previst a la clàusula 6.1.9 del PCAP: «Cas que algun dels articles
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proposats pel licitador, dins d’un únic lot, no compleixi els requeriments sol·licitats, serà exclòs
de la licitació del lot de què es tracti.», i amb els mateixos termes a la prescripció 7 del PPTP,
que verifiquessin que la totalitat d’articles que es proposaven subministrar en cada lot
acomplien amb els requeriments tècnics mínims exigits en els plecs reguladors d’aquest
contracte.
7.- En data 10 d’octubre de 2018 es convocà la Mesa de contractació – en acte públic – amb el
següent objecte: Exposar l’informe tècnic emès en data 9 d’octubre de 2018 pel Servei de Via
Pública i Mobilitat entorn amb l’acompliment dels requeriments tècnics dels béns que els
empresaris proposen subministrar per als lots per als quals concorren, proclamar els candidats
admesos i/o exclosos a la licitació de referència i obrir els sobres 2 dels que n’hagin resultat
admesos.
En dita sessió s’adoptaren els acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a
continuació:
“PRIMER.- ASSUMIR-NE el contingut de l’informe tècnic emès pel Servei de Via Pública i
Mobilitat en data 9 d’octubre de 2018, el qual s’ adjunta com a annex I a aquesta acta, donantse per reproduït el seu contingut aquí.
SEGON.- Atenent el contingut de l’esmentat informe, EXCLOURE DE LA LICITACIÓ a les
següents empreses per als lots que s’indiquen a continuació en no acomplir alguns dels béns
que proposen subministrar per aquests lots amb els requeriments tècnics mínims exigits en el
plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte:
EMPRESES

LOTS

PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU

1i4

NOVATILU SL

1,2,3,4 i 7

BENITO URBAN SLU

3

TOT CARRER SL

3

TERCER.- ADMETRE A LA LICITACIÓ a les següents empreses per als lots que s’ indiquen a
continuació en acomplir els béns que proposen subministrar els requeriments tècnics exigits:
LOT

DESCRIPCIÓ del subministrament

EMPRESES QUE COMPLEIXEN

1

Bancs

- Moycosa SA
- Benito Urban SLU

2

Papereres

- Ado Cerramientos Metálicos SA
- Parques y jardines Fabregas SAU
- Benito Urban SLU

3

Fonts

- Ado Cerramientos Metálicos SA
- Parques y jardines Fabregas SAU

4

Pilones

- Ado Cerramientos Metálicos SA

5

Senyalització Informativa

- Ado Cerramientos Metálicos SA
- Tot Carrer SL

6

Tanques,
Metàl·lics

7

Aparcabicis

- Ado Cerramientos Metálicos SA
- Parques y jardines Fabregas SAU

8

Material Esportiu

- Avant Serveis i Elements Urbans SL
- Novatilu SL
- Benito Urban SLU

Baranes

i

Elements - Ado Cerramientos Metálicos SA
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QUART.- A l’efecte del que disposa l’article 83 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions, es procedeix a
continuació a obrir els sobres 2 (arxius electrònics) de totes les proposicions presentades que
han estat admeses en aquesta licitació, els quals han de contenir les ofertes econòmiques que
han de presentar-se seguint el model de l’annex I del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquest contracte establert per al lot de què es tracti i s’han de valorar
d’acord amb l’únic criteri de valoració de les ofertes – millora del preu- preestablert a la clàusula
6.2 de l’esmentat plec, amb una ponderació màxima de 100 punts en cada lot, obtenint-se el
resultat que que hi figura a les proposicions que s’adjunten a aquesta acta com annex II
formant part íntegra d’aquesta, donant-se per reproduït aquí el seu contingut.
CINQUÈ.- Atès que per al lot 4 i 6 d’aquest contracte només s’ha presentat una única oferta,
els membres integrants de la Mesa de Contractació ACORDEN PER UNANIMITAT
REALITZAR EN AQUEST MATEIX ACTE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 4 i 6
D’AQUEST CONTRACTE, l’objecte del qual el constitueix el subministrament de pilones i de
tanques, baranes i elements metàl·lics, respectivament, a favor de la proposició presentada per
l’empresa ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA amb NIF A58044652 per aquests dos lots
atès que és l’única empresa presentada i admesa a la licitació d’aquests i els termes de la seva
oferta són clars, que no requereixen últim examen pels serveis tècnics, i consegüentment, n’ha
resultat la seva oferta la millor oferta relació qualitat preu i a raó de les millores i compromisos
formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han
estat presos en consideració per a la seva valoració.
SISÈ.-PROCLAMAR, quant als lots 1,3,5 i 7, atès que no hi han més de dos candidats
licitadors en aquests lots, no opera el llindar de la temeritat a què es refereix la clàusula 6.2 del
plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte i amb els mateixos
termes la prescripció 10 del plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa i amb
consonància amb l’únic criteri de valoració de les ofertes establert en aquesta licitació, a la
vista de les ofertes formulades per aquests lots, realitzar amb aquest mateix acte la
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1,3,5 i 7 EN FAVOR DE LES SEGÜENTS
EMPRESES, resultant les seves ofertes les millors atenent el criteri de la relació qualitat preu i
a raó de les millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els
plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració:
LOT

DESCRIPCIÓ del subministrament

EMPRESA PROPOSADA A L’ADJUDICACIÓ

1

Bancs

- Moycosa SA

3

Fonts

- Ado Cerramientos Metálicos SA

5

Senyalització Informativa

- Tot Carrer SL

7

Aparcabicis

- Ado Cerramientos Metálicos SA

SETÈ.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació a tots els candidats i licitadors presentats
en aquesta licitació als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment
per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils comptats de l’endemà de la tramesa
d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax o correu electrònic) que hagi indicat
per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques i la clàusula 6.1.13 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació, termini durant el qual
podran examinar les actuacions practicades a les dependències del Departament Central de
Contractació (abans ubicat a Plaça Assemblea Catalunya, 9-12, 4a planta, 08911 Badalona,
ara al carrer Francesc Layret, número 86-90, 2 a planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h
de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi i REQUERIR a l’empresa ADO
CERRAMIENTOS METALICOS SA amb NIF A58044652, MOYCOSA SA amb NIF A78963071
i TOT CARRER SL amb NIF B64956030, en haver resultat proposades a l’ adjudicació dels lots
3, 4, 6 i 7; 1 i 5 d’aquest contracte respectivament perquè, d’acord amb l’article 150.2 de la
LCSP i la clàusula a què s’ha fet abans referència, presentin a les dependències del

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 24-12-2018

11

Secretaria General

Departament Central de Contractació la documentació que es detalla a continuació, dins del
termini dels 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta
d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de comunicació indicats a aquests efectes per
part d’aquestes empreses (…)
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT de la documentació inclosa dins dels sobres 2 de les proposicions
presentades i admeses a la licitació dels lots 2 i 8 d’aquest contracte al responsable del mateix
a què es refereix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquest contracte als efectes que n’efectuï la valoració de les ofertes presentades per aquests
lots incloses dins dels esmentats sobres d’acord amb l’únic criteri que es preveu a la clàusula
6.2 de l’ esmentat plec, i verifiqui si incorren o no en temeritat d’acord amb el que disposa dita
clàusula:
«Amb els termes de la clàusula 10 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’aquest contracte, es consideraran ofertes desproporcionades o anormals les que superin en
15 punts percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de les baixes presentades per al
lot de què es tracti, sempre que hagi tres o més licitadors. Si el nombre de licitadors és inferior
a tres, no s’ aplicarà cap límit per apreciar l’ anormalitat de la proposició.
(...)
I n'efectuï la classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació de cadascun dels lots
d’aquest contracte, en el seu cas.
(...)”
8.- En compliment de l’acord vuitè abans transcrit i segons informe tècnic de la Unitat de
Mobiliari Urbà – departament promotor d’aquest contracte – de data 11/10/2018, dos
empresaris concorrien en temeritat amb la formulació de les seves respectives ofertes (Ado
Cerramientos metálicos SA i Benito Urban SLU) per la qual cosa en data 15 d’octubre de 2018
van ser requerits per part del Departament Central de Contractació per tal que presentessin la
documentació que consideressin adient o pertinent en ares a justificar la seva viabilitat,
disposant aquests fins el dia 22 d’octubre de 2018 com a data límit per a la presentació de
l’esmentada documentació.
9.- Així mateix i en els termes exposats en l’acord setè abans transcrit, en data 16 d’octubre de
2018 el Departament Central de Contractació publicà al perfil de contractant d’aquest
Ajuntament l’acta aixecada arran la darrera sessió de la Mesa de Contractació així com
l’informe tècnic que li serví de base i la notificà el mateix dia a tots els candidats i licitadors als
efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest procediment així com també als
efectes, respecte dels empresaris proposats a l’adjudicació de tots els lots d’aquest contracte
amb excepció dels lots 2 i 8, de presentar la documentació que en aquell acord s’hi relacionava.
10.- Els dies 17 i 18 d’octubre de 2018 es convocà la Mesa de Contractació per estudiar els
informes tècnics que havien estat emesos per la Unitat de Mobiliari Urbà arran l’anàlisis de la
documentació presentada pels dos empresaris per tal de justificar la viabilitat de les seves
ofertes adoptant-se a la sessió del dia 18/10/2018 els acords següents:
“PRIMER.- ASSUMIR-NE el contingut de l’informe tècnic emès pel Servei de Via Pública i
Mobilitat en data 18 d’octubre de 2018, el qual s’adjunta com a annex I a aquesta acta, donantse per reproduït el seu contingut aquí.
SEGON.- Atenent el contingut de l’esmentat informe, ACCEPTAR LA DOCUMENTACIÓ
presentada per les següents empreses per als lots que s’indiquen a continuació en entendre’s
que amb aquesta queda justificada suficientment la viabilitat de les seves ofertes a la vista de
la documentació que han presentat dins del termini màxim atorgat:
EMPRESES

LOTS

ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA

2

BENITO URBAN SLU

8
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TERCER.- CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES A LA LICITACIÓ DELS LOTS 2 I 8
d’acord amb el següent ordre arran la puntuació obtinguda amb aplicació de la fórmula
establerta en la clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte per a l’únic criteri de valoració de les ofertes preestablert en dita clàusula:
LOT

DESCRIPCIÓ del subministrament

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES

2

Papereres

- Ado Cerramientos Metalicos SA, amb un
total de 100 punts.
- Parques y Jardines Fabregas SAU, amb un
total de 46,86 punts.
- Benito Urban SLU, amb un total de 26,61
punts.

8

Material Esportiu

- Benito Urban SLU, amb un total de 100
punts.
- Novatilu SL, amb un total de 77,80 punts.
- Avant Serveis i Elements Urbans SL, amb
un total de 5,04 punts.

QUART.- Realitzar amb aquest mateix acte la PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 2 i 8
EN FAVOR DE LES SEGÜENTS EMPRESES, resultant les seves ofertes les millors atenent el
criteri de la relació qualitat preu i a raó de les millores i compromisos formulats en la seva
proposició els quals, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, han estat presos en
consideració per a la seva valoració:
- Lot 2: Ado Cerramientos Metálicos SA, amb NIF A58044652
- Lot 8: Benito Urban SLU, amb NIF B59987529
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta proposta d’adjudicació a tots els candidats i licitadors
presentats en aquesta licitació als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest
procediment per l’òrgan de contractació, pel termini de dos dies hàbils comptats de l’endemà
de la tramesa d’aquesta proposta a través del mitjà de comunicació (fax o correu electrònic)
que hagi indicat per a aquest efecte, d’acord amb l’article 87.1 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i la
clàusula 6.1.13 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta
contractació, termini durant el qual podran examinar les actuacions practicades a les
dependències del Departament Central de Contractació (abans ubicat a Plaça Assemblea
Catalunya, 9-12, 4a planta, 08911 Badalona, ara al carrer Francesc Layret, número 86-90, 2 a
planta, 08911 Badalona), en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres, exclosos festius al
municipi i REQUERIR a l’empresa ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA amb NIF
A58044652 i BENITO URBAN SLU amb NIF B59987529, en haver resultat proposades a
l’adjudicació dels lots 2 i 8 d’aquest contracte, respectivament perquè, d’acord amb l’article
150.2 de la LCSP i la clàusula a a què s’ha fet abans referència, presentin a les dependències
del Departament Central de Contractació la documentació que es detalla a continuació, dins del
termini dels 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció d’aquesta proposta
d’adjudicació realitzada a través dels mitjans de comunicació indicats a aquests efectes per
part d’aquestes empreses (…)
SISÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran interposar recurs especial en matèria de contractació, entre d’altres. “
11.- En data 24 d’octubre de 2018 es publicà l’acta de la Mesa de la sessió anterior així com
l’informe tècnic que li serví de base al Perfil de contractant de l’Ajuntament i es notificà a tots
els candidats i licitadors als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució d’aquest
procediment així com també als efectes, respecte dels empresaris proposats a l’adjudicació
dels lots 2 i 8 d’aquest contracte, de presentar la documentació que en l’acord cinquè abans
transcrit s’ hi relacionava.
12.- Dins del termini d’audiència atorgat, no es va presentar cap al·legació.
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13.- Les empreses proposades a l’adjudicació dels lots d’aquest contracte que són les que es
relacionen a continuació per als lots que també s’indiquen:
- Lot 1: MOYCOSA SA amb NIF A78963071
- Lot 2: ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA amb NIF A58044652
- Lots 3, 4, 6 i 7: ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA amb NIF A58044652
- Lot 5: TOT CARRER SL amb NIF B64956030,
- Lot 8: BENITO URBAN SLU amb NIF B59987529
van presentar dins del termini màxim atorgat la documentació que se’ls va requerir, constant
aquesta dins l’ expedient de contractació de referència, donant-se aquí per reproduït el seu
contingut.
14.- Quant al finançament d’aquest contracte, cal assenyalar que havent-se previst la seva
entrada en vigor l’any 2019, la despesa que se’n pugui derivar d’aquest restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2019 per atendre el seu pagament.
15.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la
seva fiscalització prèvia a la Intervenció municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general segons consta acreditat documentalment en l’expedient de referència.
Fonaments jurídics
1. Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment obert, d’acord amb l’ article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig.
2. A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’aquest document, s’escau
endegar els tràmits administratius per a l’adjudicació dels 8 lots d’aquest contracte que
estableix la LCSP i el Reglament de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic,
amb les corresponents operacions pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en
el seu cas, que preceptuen el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa.
3. En aquest sentit, les empreses proposades a l’adjudicació dels 8 lots d’aquest contracte han
acreditat la seva capacitat i solvència per a contractar amb la Corporació i han aportat dins del
termini establert la documentació requerida de conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1
del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte en compliment de
l’article 150.2 de la LCSP.
4.Quant al finançament d’aquest contracte, es reitera allò exposat en l’ antecedent 14 d’aquest
document.
5. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva
fiscalització prèvia a la Intervenció municipal.
6. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern
Local per delegació de l’alcalde segons Resolució de data 25/06/2018. L’alcalde però, assumirà
les atribucions delegades quan en casos d’urgència i/o raons d’interès públic apreciades pel
delegant es consideri adequat, donant-se compte posteriorment a la Junta de Govern Local, i
rectificarà, en qualsevol cas, d’ofici o a instància de part els errors materials,de fet o aritmètics
existents en els actes delegats.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a la
primera tinenta d’alcalde, regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut que inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local per la seva ulterior resolució, si
s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- ADJUDICAR els 8 lots en què s’ha dividit l’objecte del contracte relatiu al
subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions al municipi de Badalona, a favor de
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les proposicions presentades per les següents empreses per als lots que també s’indiquen
essent les millors ofertes per aquests tenint en compte la relació qualitat preu i a raó de la resta
de millores i compromisos formulats en les seves proposicions els quals, d’acord amb els plecs
reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració:
Lot Descripció

Empresa

NIF

Preu adjudicació
(IVA exclòs)

1

Subministrament de MOYCOSA SA
bancs

A78963071

38.844,00 €

2

Subministrament de ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA
papereres

A58044652

17.361,00 €

3

Subministrament de ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA
fonts

A58044652

5.825,00 €

4

Subministrament de ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA
pilones

A58044652

10.346,00 €

5

Subministrament de TOT CARRER SL
senyalització
informativa

B64956030

2.943,00 €

6

Subministrament de ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA
tanques, baranes i
elements metàl·lics

A58044652

3.220,00 €

7

Subministrament de ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA
aparcabicis

A58044652

1.200,00 €

8

Subministrament de BENITO URBAN SLU
material esportiu

B59987529

2.091,17 €

SEGON.- SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de l’execució d’aquests lots – haventse previst l’entrada en vigor dels contractes de referència a la propera anualitat - a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent
a l’ exercici 2019 per atendre el seu pagament de conformitat amb el que preveu l’article 174
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors amb el detall de
recursos que poden interposar així com també al cap de la Unitat de Mobiliari Urbà, al cap del
Departament de Compres i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
QUART.- REQUERIR a les empreses relacionades en el primer acord de la part dispositiva
d’aquest document perquè signin els contractes corresponents als lots respecte dels quals
n’han resultat adjudicataris en què s’ha dividit el seu objecte en un termini no superior a 5 dies,
un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de
l’adjudicació a que es refereix l’acord precedent.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte així com també la seva formalització al
Perfil de contractant d’aquesta corporació.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
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la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en la
forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent 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, per al seu debat i aprovació, si s’escau.
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, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als candidats o licitadors amb la
relació de recursos que poden interposar i als departaments municipals a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
4. Proposar a l'Alcaldia l'atorgament de subvencions de Convivència, Cultura, Joventut i
Esports.
ACORD
Identificació de l'expedient
Acord de la Junta de Govern Local
Tipus de document
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, B) joventut i H) esports.

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

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
31869087-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
28/SUB-14/18
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Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació sol·licitud subvenció
Ordinària
Aprovació conjunta de subvencions de Convivència per l'any
2018

ANTECEDENTS
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:

Objecte del concurs

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

Convocatòria
anual
de
subvencions
destinades a 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 durant 2018
Alcalde
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 30 de gener de 2018
20 de juny de 2017
Del 14 de març al 13 d’abril de 2018

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/
000003

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU SANT ROC

G63781157

40959087SOLSUB2018/
000004

SURT. FUNDACIÓ DE
DONES. FUNDACIÓ
PRIVADA

G64404213

40959087SOLSUB2018/
000005

ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT I
LA INFORMACIÓ

G64240948

40959087SOLSUB2018/
000005

ISOM SCCL

F61969093

40959087SOLSUB2018/
000008

CASAL DELS INFANTS
PER L’ACCIÓ SOCIAL
ALS BARRIS

G08828998

40959087SOLSUB2018/
000011

FUNDACIÓ GERMINA

G63424519

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 24-12-2018

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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3. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Expedient
40959087SOLSUB2018/
000003
40959087SOLSUB2018/
000004
40959087SOLSUB2018/
000005

Interessat

NIF

FUNDACIÓ PRIVADA
G63781157
ATENEU SANT ROC
SURT. FUNDACIÓ DE
DONES. FUNDACIÓ G64404213
PRIVADA
ASSOCIACIÓ PER LA
MULTICULTURALITAT G64240948
I LA INFORMACIÓ

Núm op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018
N
12018000030044/1 ADRC_T 40959087
3271 48906
2018
N
12018000027267/1 ADRC_T 40959087
3271 48906
2018
N
12018000030040/1 ADRC_T 40959087
3271 48906

Import
2.000,00€
5.050,00€
4.950,00€

F61969093

2018
N
12018000030046/1 ADRC_T 40959087
14.000,00€
3271 48906

40959087SOLSUB2018/
000008

CASAL
DELS
INFANTS
PER
G08828998
L’ACCIÓ SOCIAL ALS
BARRIS

2018
N
12018000030034/1 ADRC_T 40959087
10.000,00€
3271 48906

40959087SOLSUB2018/
000011

FUNDACIÓ GERMINA

2018
N
12018000030038/1 ADRC_T 40959087
3.500,00€
3271 48906

40959087SOLSUB2018/
000006

ISOM SCCL

G63424519

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...”
En el mateix sentit de l’article anterior, la base 4.1 de les bases específiques d’aplicació,
disposa el mateix.
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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

40959087SOLSUB2018/
000003

40959087SOLSUB2018/
000004

40959087SOLSUB2018/
000005

40959087SOLSUB2018/
000005

Interessat

NIF

Objecte

FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU
G63781157
SANT ROC

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.

SURT. FUNDACIÓ DE DONES.
G64404213
FUNDACIÓ PRIVADA

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.

ASSOCIACIÓ
PER
MULTICULTURALITAT
I
INFORMACIÓ

ISOM SCCL

LA
LA G64240948

F61969093
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Exp

Interessat

40959087SOLSUB2018/
000008

40959087SOLSUB2018/
000011

NIF

Objecte

CASAL DELS INFANTS PER
G08828998
L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

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.

FUNDACIÓ GERMINA

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.

G63424519

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

40959087FUNDACIÓ PRIVADA
SOLSUB2018/
G63781157
ATENEU SANT ROC
000003

120180000
30044/1

2018
N
ADRC_T 40959087
2.000,00€
3271 48906

5.630,00€

40959087SURT. FUNDACIÓ DE
SOLSUB2018/ DONES. FUNDACIÓ G64404213
000004
PRIVADA

120180000
27267/1

2018
N
ADRC_T 40959087
5.050,00€
3271 48906

10.100,00€

40959087ASSOCIACIÓ PER LA
SOLSUB2018/ MULTICULTURALITAT G64240948
000005
I LA INFORMACIÓ

120180000
30040/1

2018
N
ADRC_T 40959087
4.950,00€
3271 48906

9.900,00€

40959087SOLSUB2018/ ISOM SCCL
000006

F61969093

120180000
30046/1

2018
N
ADRC_T 40959087
14.000,00€
3271 48906

28.115,54€

CASAL
DELS
40959087INFANTS
PER
SOLSUB2018/
G08828998
L’ACCIÓ SOCIAL ALS
000008
BARRIS

120180000
30034/1

2018
N
ADRC_T 40959087
10.000,00€
3271 48906

39.801,15€

40959087SOLSUB2018/ FUNDACIÓ GERMINA
000011

120180000
30038/1

2018
N
ADRC_T 40959087
3.500,00€
3271 48906

7.100,00€

G63424519

Aplicació
Import
Import
a
pressupostària subvencionat justificar

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.”

7. 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
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
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Annex F) cultura:
“Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que proposa
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
Alcalde
31220049-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
138/S-3/18
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.
Ordinària
Concessió mitjançant concurs públic per concurrència competitiva
de subvencions d'activitats, projectes o actuacions culturals, que
no es desenvolupin en el marc de les Festes de Maig 2018

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’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics dels expedients de proposta de
concessió de subvencions, 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 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, 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/
000023
51220049SOLSUB2018/
000024
51220049SOLSUB2018/
000025
51220049SOLSUB2018/
000026
51220049SOLSUB2018/
000027

Interessat
NIF
CENTRO ANDALUZ TERTÚLIA G5909373-2
FLAMENCA DE BADALONA

Objecte
Col·laborar
amb
el
Aniversari de l'entitat.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL G6527808-7
FESTA MEDIEVAL SANT JORDI
DE BADALONA
ASOCIACIÓN FLAMENCO VIVO G6134838-9

Col·laborar amb la celebració de la
Festa
Medieval
"Pirates
a
Badalona".
Col·laborar amb el concert de
Música de flamenc de Nadal.

XXXIV

BADALONA SARDANISTA

G5883810-3C Col·laborar amb les següents
activitats: Diada del soci, 2 ballada
institucionals i 74è Aplec de la
Sardana.
ATENEU CULTURAL LLEFIA DE G6026027-0
Col·laborar amb el cicle anual de
BADALONA
l'entitat: Sardanes a Llefià.
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Exp
51220049SOLSUB2018/
000028
51220049SOLSUB2018/
000029
51220049SOLSUB2018/
000030
51220049SOLSUB2018/
000032
51220049SOLSUB2018/
000033
51220049SOLSUB2018/
000034
51220049SOLSUB2018/
000035

Interessat
CIRCOL
BADALONA

ASSOCIACIÓ DE LA GUITARRA G6573521-9
DE BADALONA

Objecte
Col·laborar en els següents
projectes: Cor Nadal (la sopa de
pedres) i Aplec.
col·laborar amb el Concert de
Tardor Solidari 2018.

HERMANDAD
SANTISIMO G5806244-9
CRISTO
REDENTOR
Y
NUESTRA SEÑORA DE LA S
AGRUPACIÓN
CULTURAL G6130257-6
AGARIMOS

Col·laborar amb la "Procesión del
Santo Entierro" de la Setmana
Santa.
Col·laborar amb les jornades
culturals XXI Aniversari.

ASSOCIACIÓ PASSADA
SANT ANTONI ABAD

Col·laborar amb la 142 aniversari
de la passada de Sant Antoni
Abat.
Col·laborar amb la Romeria de
l'entitat.

51220049SOLSUB2018/
000036
51220049SOLSUB2018/
000037
51220049SOLSUB2018/
000038
51220049SOLSUB2018/
000039
51220049SOLSUB2018/
000040

ASSOCIACIÓ RACÓ DE L'ART G6133785-3
DE BADALONA

Col·laborar en el Premi del
Certamen de Pintura Zurbarán i
amb les jornades de difusió de la
cultura extremenya integrada a
Catalunya (aniversari, jornades
primavera i setmana cultural).
Col·laborar amb el projecte:
"Galardón llave de oro 2018".

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE G6323336-5
POESIA PONT DEL PETROLI

Col·laborar amb
Poesia i cia...2018.

COLLA DE GEGANTERS DE G5969268-1
BADALONA

Col·laborar amb les actuacions
anuals de l'entitat, fora de les
Festes de Maig.
Col·laborar amb el concert benèfic
per la Marató TV3.

CATÒLIC

NIF
DE G0871334-9

DE G5842901-0

CENTRO
CULTURAL G5844576-8
CASTILLA LA MANCHA DE
BADALONA
ASOCIACIÓN
CULTURAL G6238660-2
EXTREMEÑA ZURBARAN

ORFEÓ BADALONÍ

G5853350-6

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

G5968578-4

el

projecte:

Col·laborar amb el projecte: Estiu
a la plaça: un estiu cultural a
l'abast de tothom.

4. En el cas que es proposi concedir més del 50% del pressupost de l'activitat, i donat que les
subvencions no excediran, normalment, del 50% del cost de l’activitat a que se apliquen segons
disposa l’art. 123.4 del ROAS, s’ha procedit a motivar aquesta proposta als informes tècnics,
als quals es fa expressa remissió.
5. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import Interessat

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47975/1
000023

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 CENTRO
ANDALUZ G5909373-2
TERTÚLIA
FLAMENCA
DE BADALONA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47977/1
000024

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.000,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL G6527808-7
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import Interessat

NIF

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47978/1
000025

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 ASOCIACIÓN

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47979/1
000026

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

5.100,00 BADALONA
SARDANISTA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47981/1
000027

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.200,00 ATENEU
CULTURAL G6026027-0
LLEFIÀ DE BADALONA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47983/1
000028

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.600,00 CIRCOL CATÒLIC
BADALONA

DE G0871334-9

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47984/1
000029

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.600,00 ASSOCIACIÓ
GUITARRA
BADALONA

LA G6573521-9
DE

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47985/1
000030

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.000,00 HERMANDAD
G5806244-9
SANTISIMO
CRISTO
REDENTOR Y NUESTRA
SEÑORA DE LA S

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47991/1
000032

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

3.000,00 AGRUPACIÓN
CULTURAL AGARIMOS

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47993/1
000033

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.700,00 ASSOCIACIÓ PASSADA G5842901-0
DE SANT ANTONI ABAD

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47996/1
000034

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

695,00 CENTRO
CULTURAL G5844576-8
CASTILLA LA MANCHA
DE BADALONA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47997/1
000035

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

865,00 ASOCIACIÓN CULTURAL G6238660-2
EXTREMEÑA
ZURBARAN

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47998/1
000036

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

700,00 ASSOCIACIÓ RACÓ DE G6133785-3
L'ART DE BADALONA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 47999/1
000037

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

400,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL G6323336-5
DE POESIA PONT DEL
PETROLI

51220049120180000
SOLSUB2018/ 48000/1
000038

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

4.100,00 COLLA DE GEGANTERS G5969268-1
DE BADALONA

51220049120180000
SOLSUB2018/ 48001/1
000039

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 ORFEÓ BADALONÍ

51220049120180000
SOLSUB2018/ 48002/1
000040

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.800,00 ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

G6134838-9

FLAMENCO VIVO
G5883810-3

DE

G6130257-6

G5853350-6

LA G5968578-4

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.
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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:
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.
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
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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),
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
51220049SOLSUB2018/
000023
51220049SOLSUB2018/
000024
51220049SOLSUB2018/
000025
51220049SOLSUB2018/
000026

Interessat
NIF
CENTRO ANDALUZ TERTÚLIA G5909373-2
FLAMENCA DE BADALONA

Objecte
Col·laborar
amb
el
Aniversari de l'entitat.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTA G6527808-7
MEDIEVAL SANT JORDI DE
BADALONA
ASOCIACIÓN FLAMENCO VIVO
G6134838-9

Col·laborar amb la celebració de la
Festa
Medieval
"Pirates
a
Badalona".
Col·laborar amb el concert de
Música de flamenc de Nadal.

BADALONA SARDANISTA

Col·laborar amb les següents
activitats: Diada del soci, 2 ballada
institucionals i 74è Aplec de la
Sardana.
Col·laborar amb el cicle anual de
l'entitat:Sardanes a Llefià.

G5883810-3

51220049ATENEU CULTURAL LLEFIÀ DE G6026027-0
SOLSUB2018/ BADALONA
000027
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Exp
51220049SOLSUB2018/
000028
51220049SOLSUB2018/
000029
51220049SOLSUB2018/
000030
51220049SOLSUB2018/
000032
51220049SOLSUB2018/
000033
51220049SOLSUB2018/
000034
51220049SOLSUB2018/
000035

Interessat
CÍRCOL
BADALONA

ASSOCIACIÓ DE LA GUITARRA G6573521-9
DE BADALONA

Objecte
Col·laborar en els següents
projectes: Cor Nadal (la sopa de
pedres) i Aplec.
Col·laborar amb el Concert de
Tardor Solidari 2018.

HERMANDAD
SANTISIMO G5806244-9
CRISTO
REDENTOR
Y
NUESTRA SEÑORA DE LA S
AGRUPACIÓN
CULTURAL G6130257-6
AGARIMOS

Col·laborar amb la "Procesión del
Santo Entierro" de la Setmana
Santa.
Col·laborar amb les jornades
culturals XXI Aniversari.

ASSOCIACIÓ
PASSADA
SANT ANTONI ABAD

DE G5842901-0

Col·laborar amb la 142 aniversari
de la passada de Sant Antoni Abat.

CENTRO CULTURAL CASTILLA G5844576-8
LA MANCHA DE BADALONA

Col·laborar amb la Romeria de
l'entitat.

ASOCIACIÓN
CULTURAL G6238660-2
EXTREMEÑA ZURBARAN

ASSOCIACIÓ RACÓ DE L'ART G6133785-3
DE BADALONA

Col·laborar en el Premi del
Certamen de Pintura Zurbarán i
amb les jornades de difusió de la
cultura extremenya integrada a
Catalunya (aniversari, jornades
primavera i setmana cultural).
Col·laborar amb el projecte:
"Galardón llave de oro 2018".

51220049SOLSUB2018/
000036
51220049SOLSUB2018/
000037
51220049SOLSUB2018/
000038
51220049SOLSUB2018/
000039
51220049SOLSUB2018/
000040

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE G6323336-5
POESIA PONT DEL PETROLI

Col·laborar amb el projecte: Poesia
i cia...2018.

COLLA DE
BADALONA

Col·laborar amb les actuacions
anuals de l'entitat, fora de les
Festes de Maig.
Col·laborar amb el concert benèfic
per la Marató TV3.

CATÒLIC

GEGANTERS

NIF
DE G0871334-9

DE G5969268-1

ORFEO BADALONÍ

G5853350-6

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

G5968578-4

Col·laborar amb el projecte: Estiu a
la plaça: un estiu cultural a l'abast
de tothom.

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
2018 N 51220049
3347 48906

51220049SOLSUB2018/
000023
51220049SOLSUB2018/
000024
51220049SOLSUB2018/
000025
51220049SOLSUB2018/
000026
51220049SOLSUB2018/
000027

120180000
47975/1

ARC_T

120180000
47977/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
47978/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 CENTRO
ANDALUZ G5909373-2
TERTÚLIA
FLAMENCA
DE BADALONA
4.000,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL G6527808-7
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA
1.000,00 ASOCIACIÓN
G6134838-9
FLAMENCO VIVO

120180000
47979/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

5.100,00 BADALONA
SARDANISTA

120180000
47981/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.200,00 ATENEU
CULTURAL G6026027-0
LLEFIÀ DE BADALONA
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2018 N 51220049
3347 48906

Import Interessat

51220049SOLSUB2018/
000028
51220049SOLSUB2018/
000029
51220049SOLSUB2018/
000030

120180000
47983/1

ARC_T

120180000
47984/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
47985/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

51220049SOLSUB2018/
000032
51220049SOLSUB2018/
000033
51220049SOLSUB2018/
000034
51220049SOLSUB2018/
000035
51220049SOLSUB2018/
000036
51220049SOLSUB2018/
000037
51220049SOLSUB2018/
000038
51220049SOLSUB2018/
000039
51220049SOLSUB2018/
000040

120180000
47991/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.600,00 ASSOCIACIÓ
DE
LA G6573521-9
GUITARRA
DE
BADALONA
2.000,00 HERMANDAD
G5806244-9
SANTISIMO
CRISTO
REDENTOR Y NUESTRA
SEÑORA DE LA S
3.000,00 AGRUPACIÓN
G6130257-6
CULTURAL AGARIMOS

120180000
47993/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.700,00 ASSOCIACIÓ PASSADA G5842901-0
DE SANT ANTONI ABAD

120180000
47996/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
47997/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
47998/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

695,00 CENTRO
CULTURAL G5844576-8
CASTILLA LA MANCHA
DE BADALONA
865,00 ASOCIACION CULTURAL G6238660-2
EXTREMEÑA
ZURBARAN
700,00 ASSOCIACIÓ RACÓ DE G6133785-3
L'ART DE BADALONA

120180000
47999/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
48000/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

120180000
48001/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

1.000,00 ORFEO BADALONÍ

120180000
48002/1

ARC_T

2018 N 51220049
3347 48906

2.800,00 ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

2.600,00 CIRCOL CATÒLIC
BADALONA

NIF
DE G0871334-9

400,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL G6323336-5
DE POESIA PONT DEL
PETROLI
4.100,00 COLLA DE GEGANTERS G5969268-1
DE BADALONA
G5853350-6
LA G5968578-4

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.”
----------------8. Per part de l’àrea de Joventut de l’àmbit d’Alcaldia, exercint les seves competències, ha
formulat una proposta, en data 13 de desembre de 2018, referent a l’atorgament de
subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex B) joventut:
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
11153014-CONJ-SOLS2018/000001
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
3/S01-2018
CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol.licituds Subvenc
Ordinària
Proposta d'aprovació conjunta d'atorgament de subvencions del
departament de Joventut de 2018 (2n. expedient)
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ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
10062115-GSUB-C2018/000001
Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva per
Objecte del concurs
programes, projectes i/o activitats d’interès públic per a la
població juvenil durant l’exercici 2018
Data resolució
23/02/2018
Òrgan que va resoldre
Alcaldessa
Aprovades inicialment per Ple de l’Ajuntament de data
Bases de la convocatòria
30/01/2018
Data de publicació de l’anunci 14/03/2018
de la convocatòria
Termini de presentació de les Del 15/03/2018 al 13/04/2018
sol·licituds
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp
10153014SOLSUB2018/000001
10153014SOLSUB2018/000004

Interessat
NIF
FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI G6428768-3
NATURA I JOVENTUT
ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
G5968578-4

10153014SOLSUB2018/000006
10153014SOLSUB2018/000007
10153014SOLSUB2018/000008
10153014SOLSUB2018/000012

EL MICAQUER ESPLAI I
TEMPS LLIURE DIPLODOCUS
FUNDACIÓ
PRIVADA
LA
SALUT ALTA
FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU
SANT ROC
FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

Objecte
Colònies i Casal d'estiu La Brúixola 2018.

G5950064-5

Projecte Chiribirpum, caps de setmana,
casals primavera, hivern i estiu, casals
diaris.
Programació ordinària 2018.

G6351241-2

Projecte "Acampada Jove".

G6378115-7

Activitats Esplai Borinot.

G6175186-3

Club de lleure "Vadelleure" per a joves
amb diversitat funcional.

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

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Import a Nom
justificar

NIF

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37390/1
000001

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

1.435,00

7.580,00

FUNDACIÓ PRIVADA G6428768-3
ESPAI NATURA I
JOVENTUT

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37396/1
000004

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

6.685,00

22.281,68

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37398/1
000006

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

3.675,00

17.050,00

EL
MICAQUER G5950064-5
ESPLAI I TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37399/1
000007

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

2.135,00

8.770,00

FUNDACIÓ PRIVADA G6351241-2
LA SALUT ALTA

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37406/1
000008

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

2.835,00

10.010,00

FUNDACIÓ PRIVADA G6378115-7
ATENEU SANT ROC
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Exp

Op

10153014120180000
SOLSUB2018/ 37411/1
000012

Tipus

Aplicació
pressupostària

ARC_T 2018
N
10153000
3265 48906

Import
2.170,00

Import a Nom
justificar
18.500,00

NIF

FUNDACIÓ PRIVADA G6175186-3
SIQUE

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
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció als
principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les estructures
administratives.
8) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) L’annex B) Àrea de Joventut conté les bases específiques vigents per aquesta convocatòria,
i estableix les condicions i requisits que s’han d’acreditar, els criteris de valoració de les
sol·licituds, que segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els
sol·licitants compleixen amb aquestes requisits.
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10) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
11) L’informe tècnic proposa que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al
50 per 100 de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els
pagaments a compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure
expressament en la normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les
bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
12) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
13) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, és l’alcalde a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcalde l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
10153014SOLSUB2018/000001
10153014SOLSUB2018/000004

Interessat
NIF
FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI G6428768-3
NATURA I JOVENTUT
ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
G5968578-4

10153014SOLSUB2018/000006

EL MICAQUER ESPLAI I
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS
FUNDACIÓ
PRIVADA
LA
SALUT ALTA
FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEU SANT ROC
FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

10153014SOLSUB2018/000007
10153014SOLSUB2018/000008
10153014SOLSUB2018/000012

Objecte
Colònies i Casal d'estiu La Brúixola 2018.

G5950064-5

Projecte Chiribirpum, caps de setmana,
casals primavera, hivern i estiu, casals
diaris.
Programació ordinària 2018.

G6351241-2

Projecte "Acampada Jove".

G6378115-7

Activitats Esplai Borinot.

G6175186-3

Club de lleure "Vadelleure" per a joves
amb diversitat funcional.

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

Op

Tipus

120180000
37390/1

Aplicació
Pressupostària
ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

Import
Subv.
1.435,00

10153014SOLSUB2018/
000001
10153014SOLSUB2018/
000004
10153014SOLSUB2018/
000006

120180000
37396/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

6.685,00

120180000
37398/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

3.675,00
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Import a Interessat
NIF
justificar
7.580,00 FUNDACIÓ
G6428768-3
PRIVADA
ESPAI
NATURA
I
JOVENTUT
22.281,68 ASSOCIACIÓ
LA G5968578-4
ROTLLANA
17.050,00

EL
MICAQUER G5950064-5
ESPLAI I TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS
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Exp

Op

10153014SOLSUB2018/
000007
10153014SOLSUB2018/
000008
10153014SOLSUB2018/
000012

Tipus

120180000
37399/1

Aplicació
Pressupostària
ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

Import
Subv.
2.135,00

120180000
37406/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

2.835,00

120180000
37411/1

ARC_T 2018 N 10153000
3265 48906

2.170,00

Import a Interessat
justificar
8.770,00 FUNDACIÓ
PRIVADA
LA
SALUT ALTA
10.010,00 FUNDACIÓ
PRIVADA ATENEU
SANT ROC
18.500,00 FUNDACIÓ
PRIVADA SIQUE

NIF
G6351241-2
G6378115-7
G6175186-3

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.”

9. Per part de l’àrea d’Esports de l’àmbit d’Alcaldia, exercint les seves competències, ha
formulat una proposta, en data 13 de desembre de 2018, referent a l’atorgament de
subvencions per concurrència competitiva. Es transcriu la proposta literalment:
Annex H) esports:
“Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment d’adjudicació
Tramitació
Objecte de l’expedient

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Junta de Govern Local
51121058-SOLSUB2018/000016
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
300/S-37-2017
Aprovació conjunta sol·licitud Subvenció
Ordinària
Proposta d'aprovació conjunta d'atorgament de subvencions del
Servei d'Esports 2018 (Un expedient)

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

Interessat

NIF

51121058ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA G5968578-4
SOLSUB2018/000016
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Competicions de futbol sala.
Lliga de barris
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que consideren que l’entitat reuneix 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 l’expedient i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

51121058SOLSUB2018/
000016

120180000 ARC_T
30409/1

Aplicació
pressupostària

2018
N
51121058
3411 48906

Import Import a Nom
justificar

758,82 3,815,05

ASSOCIACIÓ
LA ROTLLANA

NIF

G5968578-4

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
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
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competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
9) L’annex H) Esports conté les bases específiques vigents per aquesta convocatòria, i
estableix les condicions i requisits que s’han d’acreditar, els criteris de valoració de les
sol·licituds, que segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els
sol·licitants compleixen amb aquestes requisits.
10) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
11) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
12) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, és l’alcalde a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcalde l'atorgament de la subvenció que a continuació es detalla:
Exp
51121058SOLSUB2018/000016

Interessat
ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

NIF
LA G5968578-4

Objecte
Competicions de futbol sala. Lliga
de barris

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament de l’expedient de concessió de
subvenció detallat a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, a la referència d’expedient,
número d'operació i import relacionat a continuació:
Exp

Op

51121058SOLSUB2018/
000016

120180000
30409/1

Tipus

Aplicació
Pressupostària
ARC_T 2018
N
51121058 3411
48906

Import Import a Interessat
Subv. justificar
758,82 3,815,05 ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

NIF
LA G5968578-4

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 6, 7, 8, i 9 dels antecedents d’aquest
document, que es donen per reproduïdes, referides a:
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Annex C) convivència



Annex F) cultura



Annex B) joventut



Annex H) esports

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió de
subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les partides i
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, números d'operació i
imports que igualment es relacionen en les diferents propostes, i que es donen per reproduïdes.
(.../...)

RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, del
procediment administratiu comú, accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de
l’anterior proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc
conformement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
5. Aprovar l'índex de les ordenances i reglaments no fiscals vigents de l'Ajuntament de
Badalona amb la indicació dels defectes en la tramitació dels mateixos.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució:
Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Núm. expedient:

Aprovació, si escau, de l’índex de les ordenances i reglaments
no fiscals vigents de l’Ajuntament de Badalona amb la indicació
dels defectes detectats en la tramitació dels mateixos
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
410/GEST-36/18

Antecedents i fonaments de dret
1. Acord primer recollit en l’acta de la sessió ordinària de la comissió d’adaptació normativa de
data 13 de desembre de 2016, que estableix l’aprovació del pla de simplificació normativa
2016-2017, que s’annexa a l’esmentada acta.
2. Instrucció d’Alcaldia per tal que s’iniciïn els tràmits necessaris per tal de procedir a
l’aprovació del Pla normatiu 2017, amb la intervenció de la Junta de Govern Local.
3. Acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, pel qual s’aprova el Pla
normatiu per l’any 2017.
4. Requeriment efectuat als caps dels serveis jurídics d’àmbit en relació a la situació
administrativa de les ordenances no fiscals i dels reglaments corresponents a l’àmbit de les
seves competències, sense que s’hagi efectuat cap notificació al respecte.
5. Informe conjunt del secretari general i de l’interventor de la Corporació de data 17 de
desembre de 2018, el qual diu literalment el següent:
“OBJECTE DE L’INFORME

Estudi del compliment dels requisits formats de les ordenances i reglaments i de
la seva vigència i executorietat.
ANTECEDENTS
Aprovació del Pla normatiu, per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de
2017.
Consulta realitzada als diferents caps de Serveis Jurídic dels diferents àmbits sobre
l’estat de les ordenances, sense que s’hagi obtingut cap tipus de resposta al respecte
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NORMATIVA APLICABLE
Art.105 de la Constitució Espanyola
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques (LPACAP).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (LHL).
Reial Decret 256/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
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 (TRLMRL).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
COMPETÈNCIA
De conformitat al que s’estableix a l’article 4.1.a) de la LRBRL, les administracions
públiques de caràcter territorial, com són els municipis, disposen de la potestat
reglamentària i d’autoorganització dins del marc de les seves competències. Així mateix,
l’article 84.1.a) de la LRBRL disposa que les entitats locals podran intervenir l’activitat
dels ciutadans mitjançat, entre d’altres, d’ordenances i l’article 55 del TRRL fa referència
a la possibilitat que els ens locals puguin aprovar Ordenances i Reglaments, sense que
en cap cas continguin preceptes oposats a la Llei.
En aquest sentit, l’art. 3 del ROAS estableix: “1. Les entitats locals podran intervenir
l’activitat privada dels ciutadans que afecti als interessos públics locals en els supòsits
establerts per les lleis. 2. L’activitat d’intervenció de les entitats locals s’ajustarà als
principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i finalitats
que justifiquin la potestat per intervenir, el respecte a la llibertat individual i la menor
onerositat pels ciutadans.”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 236 del TRLMRLC
En virtut dels articles 22.2.d) de la LRBRL, l’article 52.2.d) del TRLMRLC i 50.3 del ROF,
l’òrgan competent per a l’aprovació d’Ordenances i Reglaments és el Ple municipal,
competència que no podrà ser delegada en cap altre òrgan.
L’article 114 TRLMRLC estableix que els acord de Ple de les corporacions locals, i per
tant també les ordenances, s’adopten, per regla general, per majoria simple, llevat de
les ordenances fiscals, les ordenances que formin part dels plans i dels instruments
d’ordenació urbanística i el ROM que requereixen majoria absoluta (art. 114.2.j)
TRLMRLC i 65.2 del ROAS).
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES I
REGLAMENTS
D’acord amb l’article 132 de la LPACAP, les administracions públiques, anualment,
hauran de fer públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries
que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent. Un cop aprovat el pla
normatiu es publicarà al portal de transparència de l’administració corresponent.
Pel que fa al procediment d’elaboració normatiu, amb caràcter general, està previst a
l’article 49 de la LRBRL, i que és el següent: a) aprovació inicial pel Ple; b) Informació
pública i audiència als interessat pel termini mínim de 30 dies per la presentació de
reclamacions i suggeriments. c) En el supòsit que no s’haguessin presentat cap
reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord que fins ara
provisional. En el supòsit que es presentin al·legacions i suggeriments caldrà procedir a
la seva resolució, prèviament a l’aprovació definitiva del text (art. 178 del TRLMRLC).
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A més a més de la regulació general esmentada, la legislació també inclou una sèrie
d’activitats preparatòries que s’han de dur a terme abans de l’aprovació inicial per part
del Ple.
Així doncs, els tràmits que s’han de substanciar per dur a terme l’aprovació de les
ordenances i reglaments municipals és el següent:
a) Incoació de l’expedient i designació de la comissió redactora (art. 62.1 del ROAS):
“Acordada la formació o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.” Aquesta
comissió estarà integrada per membres de la Corporació i personal tècnic.
b) Sol·licitud d’estudis, informes o dictàmens a petició de la Comissió esmentada (art.
62.2 i 62.3 del ROAS)
c) Consulta pública prèvia prevista a l’art. 133.1 de la LPACAP:
“Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament, s’ha
de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent
en el qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per l futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa;
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació;
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”
Si bé, aquest precepte no regula expressament el termini previst per a la realització
d’aquest tràmit, es pot considerar, per analogia, el termini mínim de 15 dies naturals que
el legislador estatal ha considerat per a l’elaboració de normes amb rang de llei i
reglaments (art. 26.2 in fine de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern,
modificada per la DF 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic).
Es podrà prescindir del tràmit de consulta en el cas de normes pressupostàries o
organitzatives de l'administració local o de les organitzacions dependents o vinculades a
aquestes, o quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquin. Així mateix,
quan la proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l'activitat econòmica, no
imposi obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d'una matèria, es
podrà ometre la consulta pública (art. 133.3 i 4 in fine).
d) Redacció de l’avantprojecte per part de la comissió redactora que haurà de tenir en
compte les propostes fetes per la ciutadania i els informes recavats.
e) Tràmit d’informació pública i audiència als interessats de l’art. 133.2 de la LCAPAP:
“Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la
norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent
publicarà el text al portal web corresponent, amb l'objecte de donar audiència als
ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres
persones o entitats. Així mateix, podrà també demanar directament l'opinió de les
organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les
persones els drets o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i els fins
guardin relació directa amb el seu objecte.”
La norma no estableix el termini d’aquest tràmit, malgrat, els arts. 82 i 83 LPACAP
estableix, amb caràcter general, que en els procediments administratius el tràmit
d’audiència no podrà ser inferior a 10 dies ni superior a 15 i en el cas d’informació
pública, no podrà ser interior a 20 dies.
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Es podrà prescindir dels tràmits d’audiència i informació públiques que preveu
l’esmentat art. 133 en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de
l'Administració local o de les organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o
quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquin.
f) Informe del secretari general de l’Ajuntament de conformitat amb l’art. 3.3.d).1 del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris de
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
g) Dictamen de la Comissió informativa corresponent (art. 20.1.c) LRBRL i art. 82.2, 123
i 126 del ROF).
h) Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança pel Ple de l’Ajuntament (art. 49.a)
LRBRL i 63.1 ROAS) tenint en compte les possibles al·legacions fetes a l’avantprojecte.
i) Informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriment (art. 49.b) LRBRL). Aquest tràmit es durà a
terme mitjançant la publicació del text íntegre de l’acord d’aprovació inicial pel Ple en el
BOPB (art. 83 LPACAP i 72 TRLHL i al tauler d’anuncis físic o en seu electrònica de
l’ajuntament (art.17.1 TRLHL). Publicació íntegra al portal web de la versió inicial del text
de l’ordenança i/o reglament d’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
j) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins el termini indicat
Les reclamacions i al·legacions que es puguin presentar s’han de trametre a la comissió
informativa que correspongui la qual procedirà a l’estimació o desestimació total o
parcial de les mateixes, de forma raonada, i a formular la proposta d’aprovació de
l’ordenança. (art. 64 ROAS) al Ple de la Corporació.
En el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu (art. 65.1 ROAS i 49.c) LRBRL).
k) Publicació al portal web i al BOPB del text íntegre de l’Ordenança, la qual no entrarà
en vigor fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils (art. 70.2 i 65.2 LRBRL). Així mateix,
també s’haurà d’anunciar al DOGC la referència del BOPB en què s’hagi publicat
íntegrament el text (art. 66.1 ROAS).
l) L’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i una còpia íntegra i fefaent d’aquesta
s’hauran de remetre, a l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya (art.
70.2 i 65.3 ROAS) per tal que en el termini de 15 dies des de la seva recepció, es
puguin pronunciar sobre la validesa de la norma, com a requisit per a la seva vigència.
m) Contra l’acord d’aprovació definitiva de les ordenances municipals, que posa fi a la
via administrativa, d’acord amb l’art. 52.2.a) LBRL i art. 172.2.a) TRLMRLC, només hi
cap recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES I REGLAMENTS
De conformitat amb l’art. 56 TRRL el procediment per a la modificació de les
ordenances i dels reglaments segueix seguirà els mateixos tràmits que per a la seva
aprovació, llevat de la consulta prèvia.
ESTAT ADMINISTRATIU DELS REGLAMENTS I ORDENANCES APROVATS PER
L’AJUNTAMENT DE BADALONA
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ALCALDIA

Norma
Reglament regulador de la
concessió d’honors i
distincions

No consta

29

Reglament del Consell
Sectorial de Solidaritat i
Cooperació

29/06/2004

34

35

36

70

Reglament del servei públic
local d'instal·lacions i activitats
esportives a l'àmbit territorial
de Pomar
Reglament del servei públic
local d'instal·lacions i activitats
esportives de l'àmbit territorial
Parc Serentill.
Reglament del servei públic
local d'instal·lacions i activitats
esportives l'àmbit territorial
Badalona Sud (Sant Roc)
Reglament del servei públic
local d'instal·lacions i activitats
esportives l'àmbit territorial
Badalona Sud (Sant Jaume)
Reglament d’ús de l'estadi
municipal de futbol

Publicació
Aprovació
Inicial
BOPB / DOGC

Aprovació
definitiva
Ple

No consta

1

33

39

Aprovació
inicial Ple

No consta
04/10/2004
No consta
31/03/2007

27/03/2007

04/04/2007
31/03/2007

27/03/2007

04/04/2007
31/03/2007

27/03/2007

04/04/2007
31/03/2007

27/03/2007

31/01/2017

04/04/2007
17/02/2017
16/02/2017

No consta

No consta

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva
Va esdevenir
definitiva

Publicació
Aprovació
definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

02/06/2007

No consta

07/06/2007

No consta

04/06/2007

No consta

08/06/2007

No consta

04/06/2007

No consta

08/06/2007

No consta

04/06/2007

No consta

08/06/2007

No consta

24/05/2017

No consta

02/06/2017

No consta

Publicació Portal
Transparència

No consta

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Observacions

Document sense data

No hi figura el text del reglament.
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ÀMBIT DE RECURSOS INTERNS, PARTICIPACIÓ, HABITATGE I SALUT
Norma

8

14

18

Reglament de règim
intern del Servei
d'Oficials d'Oficis
Reglament de Règim
Intern de la Residència
de Disminuïts Físics de
Badalona (IMSP)
Reglament de règim
interior del Servei
d'Habitatge Josep
Padrós (IMSP)

Aprovació
inicial Ple

No consta
03/12/1998
29/09/1998

No consta
27/04/2000

10/04/2000

No consta

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva

26/04/2001

Reglament de
Participació ciutadana

22/03/2001

30

Reglament de
funcionament del Consell
de Benestar Social

29/03/2005

No consta
03/06/2005
No consta

Reglament de Valoració
de llocs de treball i les
taules de puntuació i
descripcions dels llocs
de treball dels Centres
de Salut Mental de
l’IMSP(*)

27/07/2004

Modificació

26/07/2005

Modificació

19/12/2016

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

25/03/1997

No consta

No consta

16/07/2001

Va esdevenir
definitiva

No consta

No consta

30/03/1999

No consta

No consta

No consta

21/06/2000

No consta

No consta

No consta

28/09/2001

No consta

29/10/2001

No consta

25/07/2005

No consta

No consta

No consta

26/10/2004

No consta

No consta

No consta

27/10/2005

No consta

No consta

No consta

01/03/2007

No consta

Publicació Portal
Transparència

Publicació de la Fitxa.
Falta el document de l’aprovació
definitiva

SI

Aprovació inicial pel Consell
d’administració de l’IMSP

SI

Aprovació inicial pel Consell
d’administració de l’IMSP

SI

SI

Va esdevenir
definitiva
No consta

No consta
23/12/2006

Va esdevenir
definitiva
Va esdevenir
definitiva

Observacions

NO

NO
17/08/2004

18/08/2005

40

Aprovació
definitiva
Ple

No consta
No consta

21

32

Publicació
Aprovació
Inicial
BOPB / DOGC

(*) Dades referides a l’històric
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Norma

Aprovació
inicial Ple

Publicació
Aprovació
Inicial
BOPB / DOGC

Aprovació
definitiva
Ple

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

No consta

No consta

08/12/2009

No consta

15/01/2010

No consta

06/08/2010

No consta

14/09/2010

No consta

27/06/2011

No consta

06/07/2011

No consta

10/08/2001

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

01/02/2012

No consta

31/01/2012

No consta

No consta

16/04/2012

31/07/2012

No consta

08/08/2012

No consta

No consta

50

Reglament del Registre
de sol·licitants
d'habitatge amb
protecció oficial

19/09/2009
30/06/2009

14/10/2009
09/06/2010

Modificació

25/03/2010
21/06/2010

52

55

Reglament d’ús dels
Centres Cívics

25/01/2011

Reglament de
catalogació, provisió i
retribució dels llocs de
treball de l’Ajuntament de
Badalona

25/11/1997

Modificació

27/01/2009

22/02/2011

24/11/2009

Va esdevenir
definitiva

02/05/2011

16/02/2011
23/01/1998
No consta

No consta
17/02/2009
No consta

57

41

Reglament per a
l'exercici de la potestat
sancionadora per
comissió d'infraccions
lleus competència de
l'Ajuntament de
Badalona mitjançant
procediment abreujat

SI

SI

05/06/2001

10/02/2009

Modificació

Publicació Portal
Transparència

20/12/2011

SI

No consta

27/03/2012
16/04/2012

Va esdevenir
definitiva

SI

Observacions
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ÀMBIT DE RECURSOS INTERNS, PARTICIPACIÓ, HABITATGE I SALUT
Norma

58

Ordenança municipal per
a la prevenció i control
dels mosquits, i
particularment del mosquit

Aprovació
inicial Ple

Publicació
Aprovació
Inicial
BOPB / DOGC

Aprovació
definitiva
Ple

07/06/2012
29/05/2012
No consta

Va esdevenir
definitiva.

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

13/08/2012

No consta

No consta

No consta

30/09/2016

No consta

19/10/2016

No consta

Publicació Portal
Transparència

Observacions

SI

tigre

67

68

69

Reglament de la Mesa
de Valoració
d'emergències
econòmiques i socials en
l'àmbit de l'habitatge
Ordenança del
procediment sobre
verificació d'habitatges
desocupats
permanentment
Reglament orgànic
municipal. Modificació

21/07/2016
28/06/2016

28/07/2016

Va esdevenir
definitiva.

03/11/2016
10/10/2016

29/11/2016

14/02/2017

No consta

09/11/2016

Va esdevenir
definitiva.

22/03/2017

No consta

27/12/2016

28/02/2017

20-03-2017(*)

No consta

29/03/2017

No consta

06/03/2018

No consta

No consta

No consta

17/05/2018

No consta

No consta

No consta

21/12/2016

72

73

42

07/12/2017

Reglament dels serveis
de salut mental i
addiccions. Modificació

28/11/2017

Ordenança Administració
Electrònica

30/01/2018

15/12/2017

Va esdevenir
definitiva.

13/02/2018

SI

SI

SI

24/04/2018
15/02/2018

SI

SI

(*) Inclou derogació de l’art.19 del
Reglament de Participació Ciutadana
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Aprovació
inicial Ple

Norma

2

9

10

11

12

13

19

43

Reglament
del
Escolar Municipal

Consell

Aprovació
definitiva
Ple

No consta
No consta

28/01/1997

Reglament
general
del
Servei de Guàrdia Urbana

No consta

Ordenança d'activitats sobre
el règim jurídic i procediment
de la intervenció municipal
en l'atorgament de llicències
i control d'activitats

No consta

Ordenança
d'antenes

23/12/1997

instal·lació

No consta
No consta

Va esdevenir
definitiva

10/04/1997

fires

Ordenança
sobre
les
establiments de venda de
producte pirotècnics

Comunicació
Generalitat /
Estat

No consta

No consta

No consta

No consta

17/04/1997

No consta

No consta

No consta

30/07/1997

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

15/10/1997

No consta

14/02/1998

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

03/10/1998

No consta

No consta

No consta

04/04/2001

No consta

No consta

No consta
31/03/1998
No consta

Va esdevenir
definitiva

09/02/2001
30/01/2001

Document

NO

Publicació de la Fitxa

NO

Publicació de la Fitxa

SI

SI

27/03/2001
No consta

Observacions

NO

No consta
No consta

Publicació Portal
Transparència

NO

No consta

No consta
de

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

26/04/1989
No consta

Ordenança
municipal
reguladora de la instal·lació i
el
funcionament
dels
aparells
d'alarma
(modificació)

Ordenança
artesanals

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC

SI
No consta

No consta
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20

Norma

Aprovació
inicial Ple

Reglament de l’ús social
d’edificis i instal·lacions dels
centres d’educació infantil i
primària de l’Ajuntament

27/02/2001

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC
24/03/2001
No consta

Aprovació
definitiva
Ple
Va esdevenir
definitiva

21/11/2001
22

23

26

Reglament municipal dels
cementiris (modificació)

30/10/2001
22/11/2001

Ordenança reguladora de
les autoritzacions per a la
venda de diaris, revistes i
publicacions
periòdiques;
flors
i
llaminadures
mitjançant
quioscos
de
caràcter fix a la via pública

18/12/2001

Reglament
del
servei
municipal de les escoles
bressol

26/11/2002

10/01/2002

Reglament del Cos
Bombers Voluntaris

44

No consta

No consta

14/01/2002

No consta

03/04/2002

No consta

22/03/2002

No consta

Observacions

SI

SI

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

22/08/2002

No consta

No consta

17/05/2003

05/11/2003

No consta

11/11/2003

No consta

23/09/2005

No consta

No consta

No consta

10/10/2002

Publicació Portal
Transparència

SI

05/07/2003

Va esdevenir
definitiva

.

SI

No consta
SI

23/05/2003

Va esdevenir
definitiva

21/04/2005
Reglament per a l’ús de la
llengua catalana

No consta

No consta

No consta

29/04/2003(*
)

31

03/07/2001

18/04/2002

No consta

de

Comunicació
Generalitat /
Estat

07/03/2002
11/01/2002

25/06/2002
27

Va esdevenir
definitiva

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

29/03/2005

26/07/2005
04/05/2005

SI

(*) Nova aprovació inicial
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Norma

Aprovació
inicial Ple

Reglament del Consell de
Participació dels Infants

29/06/2004

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC
22/09/2004
No consta

Aprovació
definitiva
Ple
Va esdevenir
definitiva

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

07/12/2004

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

17/03/2008

No consta

14/05/2008

No consta

12/06/2008

No consta

28/08/2008 (*)

No consta

29/01/2009

No consta

39
Modificació

26/02/2008

No consta
No consta
03/01/2008

27-11-2007
Ordenança
d'Encants

13/02/2008

municipal

Va esdevenir
definitiva

SI
No consta
-------

27/05/2008
No consta

42

43

44

45

Observacions

SI
10/03/2008

40

Publicació Portal
Transparència

Reglament
municipals

de

mercats

Reglament regulador de les
normes de preinscripció i
inscripció, i les condicions
generals de participació dels
cursets intensius de natació
del mes de juliol a la
instal·lació esportiva piscina
municipal centre
Reglament regulador les
normes de preinscripció i
inscripció, i les condicions
generals de participació al
campus poliesportiu

07/11/2008
28/10/2008
No consta

Va esdevenir
definitiva

03/04/2009
31/03/2009

(*) Acord Ple correcció errades

SI
No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

SI

No consta

No consta

No consta

03/04/2009

No consta

No consta

31/03/2009

No consta
No consta

SI
No consta

No consta
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Aprovació
inicial Ple

Norma

46

Reglament
de
activitat de la
Urbana

segona
Guàrdia

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

20/07/2009

No consta

22/07/2009

No consta

27/06/2011

No consta

06/07/2011

No consta

10/03/2014

No consta

09/12/2013

19/03/2014

No consta

16/06/2008

08/11/2008

No consta

23/06/2008

17/12/2008

No consta

21/01/2011

18/03/2011

No consta

17/01/2011

28/03/2011

No consta

07/04/2014

05/06/2014

No consta

23/06/2014

No consta

20/04/2009
31/03/2009
22/04/2009
22/02/2011

51

Reglament de Biblioteques

25/01/2011
16/02/2011

61

Ordenança reguladora dels
establiments
de
serveis
telefònics per a ús públic

Ordenança
Civisme

63

Modificació

Modificació

Municipal

de

26/11/2013

12/12/2013

20/05/2008

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva

25/02/2014

Publicació Portal
Transparència

SI

SI

SI

30/09/2008

21/12/2010

18/03/2011

25/03/2014
03/04/2014

46

Aprovació
definitiva
Ple

Va esdevenir
definitiva

SI

Observacions

Secretaria General
ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES I SEGURETAT
Norma

Aprovació
inicial Ple

Ordenança
general
municipal de circulació de
vehicles
i
quadre
d’infraccions i sancions

25/07/2006

Modificació

29/07/2008

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC

Aprovació
definitiva
Ple

02/08/2006

No consta

Va esdevenir
definitiva

64
11/06/2010
25/05/2010
11/08/2010
04/08/2014
Modificació

22/07/2014
No consta

71

Reglament municipal dels
serveis funeraris. Modificació

28/03/2017

10/05/2017
25/05/2017

47

Comunicació
Generalitat /
Estat

10/10/2006

No consta

30/10/2006

No consta

06/10/2008

No consta

29/10/2008

No consta

19/10/2010
23/11/2010 (*)

No consta

27/10/2010

No consta

25/09/2014

No consta

01/10/2014

No consta

31/10/2017

No consta

10/11/2017

No consta

Publicació Portal
Transparència

Va esdevenir
definitiva

Va esdevenir
definitiva
26/09/2017

Observacions
(*) correcció errades

26/09/2006
No consta
06/08/2008

Modificació

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

SI

SI

Secretaria General

ÀMBIT DE GOVERN I TERRITORI
Aprovació
inicial Ple

Norma

3

Ordenança de mobiliari urbà

No consta

4

Ordenança de guals

5

Ordenança de neteja

09/10/1996

6

Ordenança d’espais verds

09/10/1996

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC
No consta
No consta

15

17

24

48

Ordenança
de
canalitzacions

cales

i

Ordenança municipal de tinença
d’animals

27/03/1992

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

31/03/1992

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

12/08/1966

No consta

No consta

No consta

No consta

23/11/1994

No consta

No consta

No consta

Va esdevenir
definitiva.

12/02/1997

No consta

No consta

No consta

Va esdevenir
definitiva.

28/02/1997

No consta

No consta

No consta

Va esdevenir
definitiva.

28/02/1997

No consta

No consta

No consta

03/02/1999

No consta

No consta

No consta

14/05/1999

No consta

No consta

No consta

19/11/2002

No consta

19/12/2002

No consta

No consta
No consta
No consta

7

Aprovació
definitiva Ple

09/10/1996

No consta
No consta

12/02/1998

No consta

16/12/1998

No consta

Reglament
d'organització
i
funcionament
de
Consell
30/06/1998
Sectorial
de Mercats Municipals

24/09/1998

Ordenança municipal reguladora
de les activitats i Instal·lacions de
radiocomunicació

07/06/2002
28/05/2002

No consta

11/06/2002

Va esdevenir
definitiva.

29/10/2002

Publicació Portal
Transparència

No consta

No consta

No consta

No consta

No consta

SI

SI

SI

Observacions
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Norma

Aprovació
inicial Ple

25

Ordenança municipal d'activitats i
d'intervenció ambiental

29/10/2002

28

Ordenança municipal reguladora
de la incorporació de sistemes de
captació de energia solar per a
usos tèrmics en les edificacions

25/03/2003

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

Comunicació
Generalitat /
Estat

04/04/2003

No consta

15/05/2003

No consta

18/11/2003

No consta

01/12/2003

No consta

22/05/2007
29/06/2007(*)

No consta

08/06/2007
01/08/2007(*)

No consta

14/10/2008

No consta

03/11/2008

No consta

08/07/2009

No consta

28/04/2009

20/07/2009

No consta

14/02/2008

No consta

No consta

Aprovació
definitiva Ple

15/11/2002
18/11/2002
27/11/2002

25/02/2003

02/04/2003
04/04/2003

28/10/2003

09/09/2006
Ordenança municipal d’edificació

25/07/2006

27/03/2007
19/09/2006

37

Modificació

27/05/2008

04/06/2008

No consta

No consta
25/04/2009
Modificació

38

31/03/2009

Reglament de la comunitat
d'usuaris
de
l'aparcament
subjecte
a
concessió 04/12/2007
administrativa per a residents
del carrer Plutó.
Ordenança metropolitana
rehabilitació. Modificació

de

49

SI

SI

SI

No consta

No consta

No consta

09/09/2006

22/05/2007
29/06/2007

No consta

08/06/2007
01/08/2007

No consta

14/10/2008

No consta

27/03/2007
19/09/2006

27/05/2008

SI

(*) Anuncis de referència..

No consta

04/06/2008
Modificació

Observacions

No consta

25/07/2006

41

Publicació Portal
Transparència

No consta

Va esdevenir
definitiva

03/11/2008

No consta

SI

Acord de la
Govern Local

Junta

de

Secretaria General
ÀMBIT DE GOVERN I TERRITORI
Norma

48

49
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Aprovació
inicial Ple

Reglament de règim d’ús dels
horts de titularitat municipal i per
28/07/2009
l’atorgament de llicències d’ús
privatiu del domini públic.
Ordenança municipal de platja

28/04/2009

Ordenança sobre instal·lacions a
l’espai públic

No consta

Modificació

25/05/2010

Modificació

26/07/2011

Ordenança de sorolls i vibracions

09/10/1996

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC
11/08/2009
No consta
09/05/2009
11/05/2009
No consta
No consta
09/06/2010
21/06/2010
09/08/2011
23/08/2011
No consta
No consta

54
Modificació
56

50

29/03/2011

20/04/2011
19/04/2011

Aprovació
definitiva Ple
Va esdevenir
definitiva

22/12/2009

Modificació

27/03/2012

10/02/2010
12/04/2012

13/10/2009

Comunicació
Generalitat /
Estat
No consta
No consta

08/07/2009

No consta

30/10/2009

No consta

04/04/1997

No consta

No consta

No consta

Va esdevenir
definitiva

04/08/2010

No consta

14/09/2010

No consta

Va esdevenir
definitiva

10/10/2011

No consta

No consta

No consta

26/02/1997

No consta

19/01/2012

No consta

27/12/2011

No consta

19/01/2012

No consta

15/04/2010

No consta

28/04/2010

No consta

31/05/2012

No consta

Va esdevenir
definitiva
No consta

Va esdevenir
definitiva

29/11/2011

Va esdevenir
definitiva
Va esdevenir
definitiva

Publicació Portal
Transparència

Observacions

SI
30/10/2009

06/02/2010

Reglament
d'organització
i
funcionament del servei públic de
comunicació
audiovisual
de
Badalona

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC

SI

Sense dades

SI

SI

SI
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Aprovació
inicial Ple

Norma

Publicació
Aprovació Inicial
BOPB / DOGC

Aprovació
definitiva Ple

19/04/2012

59

Ordenança municipal d'ocupació
d'espais d'ús públic

24/07/2012

60

Ordenança
Modificació.

27/11/2012

65

66

51

de

publicitat.

Ordenança per al tractament de
les façanes i carta de colors de 27/02/2007
Dalt de la Vila.
Modificació

23/02/2016

Ordenança d’obres menors

31/03/2009

Modificació annexos

---

Modificació annexos

---

13/08/2012
22/08/2012
18/12/2012
12/12/2012
16/03/2007
28/03/2007
11/03/2016
24/03/2016
08/04/2009
15/04/2009
No consta
No consta
No consta
No consta

Publicació
Aprovació definitiva
BOPB / DOGC
06/06/2012

Comunicació
Generalitat /
Estat

No consta

10/01/2013

No consta

18/03/2013

No consta

02/04/2013

No consta

Va esdevenir
definitiva

25/05/2007

No consta

08/06/2007

No consta

Va esdevenir
definitiva

17/05/2016

No consta

No consta

No consta

13/07/2009

No consta

27/07/2009

No consta

18/12/2013

No consta

27/12/2013

No consta

13/06/2016

No consta

01/07/2016

No consta

26/02/2013

30/06/2009

28/11/2013

22/04/2016

Observacions

No consta

18/12/2012

27/11/2012

Publicació Portal
Transparència

SI

SI

SI

SI

Resolució d’Alcaldia

Resolució d’Alcaldia
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CONCLUSIONS:
PRIMER. Constatar que, per la informació estudiada s’observen mancances en la
tramitació, aprovació, publicació i comunicació de les ordenances i reglaments municipals
que poden posar en dubte legal la seva vigència, entrada en vigor i aplicació.
SEGON. Constatar la necessitat de tramitar i aprovar un pla anual normatiu que prevegi
les noves ordenances a tramitar, així com establir criteris per la seva racionalització i
simplificació de les ordenances i reducció dels procediments municipals a tramitar pels
ciutadans.
TERCER. Aprovació, si escau, de l’índex de les ordenances i reglaments no fiscals vigents
de l’Ajuntament de Badalona amb la indicació dels defectes detectats en la tramitació dels
mateixos.
QUART. Requerir als caps dels Serveis Jurídics d’àmbit per tal de subsanar i completar
els requisits posats de relleu en el present informe per a la plena executorietat i vigència
de les normes municipals, en el termini d’un mes.
4. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
en el seu article 63.1, conté un mandat exprés en relació amb la simplificació normativa.
Igualment, la Llei 19/2014 conté altres preceptes vinculats amb la simplificació normativa, com
són l'obligació de publicar les normes que promou l'Administració pública, no només en format
originari sinó també en la versió consolidada, en el cas que hagin estat modificades, així com
l'obligació d'impulsar mecanismes d'avaluació de l'aplicació de les normes i publicar aquestes
avaluacions (articles 10.1.a i 64.2).
5. L'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, relatiu a la planificació normativa, estableix el següent:
“Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les
iniciatives legals o reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació l'any
següent.
6. L'article 1 de la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, va
addicionar un article 111-10 a la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera llei del Codi civil de
Catalunya, la qual estableix amb rang legal el criteri per entendre quan una norma està
derogada: “La vigència de les lleis i de les altres normes cessa quan són derogades per altres
de posteriors de rang igual o superior que ho declarin expressament.”
L’article 21.a) de la llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, i de l’article 53.1b, del text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i 41.8 del vigent reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, és competència de l’alcalde
dirigir el govern i l’administració municipals. Quan a la qüestió que ens ocupa, aquesta
competència no ha estat delegada.
L’article 23.2 a) de la pròpia Llei de bases del règim local confereix a la Junta de Govern local la
facultat d’assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. En aquest cas, es considera
necessari que sigui la Junta de Govern Local l’encarregada de prendre aquest acord, per tal de
dotar a la decisió final que s’adopti el màxim rigor, certesa i eficiència que siguin possibles.
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 28 de novembre,
entenc que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la
Junta de Govern Local, l’adopció de la següent
PRIMER. Constatar que, per la informació estudiada, s’observen mancances en la tramitació,
aprovació, publicació i comunicació de les ordenances i reglaments municipals que poden
posar en dubte legal la seva vigència, entrada en vigor i aplicació.
SEGON. Constatar la necessitat de tramitar i aprovar un pla anual normatiu que prevegi les
noves ordenances a tramitar, així com establir criteris per la seva racionalització i simplificació
de les ordenances i reducció dels procediments municipals a tramitar pels ciutadans.
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TERCER. Aprovació, si escau, de l’índex de les ordenances i reglaments no fiscals vigents de
l’Ajuntament de Badalona que consta en la part expositiva d’aquest acord, amb la indicació dels
defectes detectats en la tramitació dels mateixos.
QUART. Requerir als caps dels Serveis Jurídics d’àmbit per tal de subsanar i completar els
requisits posats de relleu en el present informe per a la plena executorietat i vigència de les
normes municipals, en el termini d’un mes.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als caps dels Serveis Jurídics d’àmbit d’aquest Ajuntament.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4
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. Modificar la data d'entrada en servei del Registre Electrònic General i de la Plataforma
d'Administració Electrònica i establir nova data d'entrada en servei el 30-01-2019.
Identificació de l’expedient
Expedient:
334/AE-8/2018
Assumpte:
Modificació de la data d’entrada en servei de la plataforma
d’administració electrònica
Òrgan competent:
Junta de Govern Local
Antecedents
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic han configurat un
escenari en el que la tramitació electrònica esdevé l’actuació habitual de les Administracions,
tant en la gestió interna, com en la relació amb la ciutadania o amb d’altres administracions.
L’Ajuntament Ple en la seva sessió de 24/04/2018 va aprovar definitivament l’Ordenança
d’Administració Electrònica. El Títol IV de l’Ordenança regula tots els aspectes del Procediment
Administratiu Electrònic, des de l’inici al final, així com el funcionament del Registre Electrònic
únic, entre d’altres aspectes.
La Junta de Govern Local en la seva sessió de 05/11/2018 va acordar la data de l’entrada en
servei de la plataforma d’administració electrònica. Atès que, posteriorment, per motiu
organitzatius i tècnics s’ha considerat convenient postposar la data d’entrada en servei de la
plataforma fins el dia 30/01/2018
Fonaments de dret
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
L’Ordenança d’Administració electrònica de l’Ajuntament de Badalona
Proposta de resolució
D’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha
cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti els
següents acords:
Primer.- Modificar la data d’entrada en servei del Registre Electrònic General i de la Plataforma
d’Administració Electrònica, i establir com a nova data d’entrada en servei el 30/01/2019
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Segon.- En compliment del que estableix l’article 72 i següents de l’Ordenança d’Administració
Electrònica de l’Ajuntament de Badalona, amb efectes 30/01/2019 tota l’activitat administrativa
municipal es durà a terme amb mitjans electrònics a través de la plataforma d’administració
electrònica. A partir d’aquesta data s’aplicaran els principis del procediment electrònic i tots els
expedients en curs o que s’iniciïn a partir d’aquesta data es configuraran com a expedients
electrònics.
Tercer.- Publicar aquesta resolució en la Intranet corporativa a efectes de coneixement general.
Badalona, 20 de desembre de 2018
(.../...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, dono plena conformitat al se contingut, la valido plenament i n’ordeno la tramitació a
la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, per al seu debat i aprovació, si
escau.
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
7. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Badalona per a l'exercici 2018.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Aprovació oferta pública any 2018
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució
Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient
839/OPO-2/18
Antecedents
1.- La Junta de Govern Local va aprovar en data 23 d’abril de 2018 l’oferta d’ocupació pública
parcial, relativa al cos de la Guàrdia Urbana, de les places vacant a la plantilla d’aquest
Ajuntament per l’exercici 2018 relativa al cos de la Guàrdia Urbana.
En el moment de tramitació de l’esmentat acord ja s’argumenta que es realitza dintre del marc
de la seguretat jurídica que ja ofereix el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018
que ha estat aprovat pel Consell de Ministres en data 27/03/2018.
2. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 es va
publicar al BOE el 4 de juliol i resta en vigor des del dia 5 de juliol.
En conseqüència, es creu convenient ofertar públicament la resta de places corresponents per
2018.
3.- De conformitat amb l’article 37.1 lletra l del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic es negocia en
Mesa General en data 14/12/2018 en relació amb els criteris pels que s’ha de configurar l’oferta
pública d’ocupació per l’any 2018.
4.- Informe tècnic de la cap de la Unitat de selecció i gestió de recursos humans emès en data
10/12/2018 que proposa tècnicament l’oferta pública d’ocupació que s’escau a les necessitats
d’incorporació de personal permanent de l’Ajuntament.
5.- Informe de l’Intendent Major emès en data 16/10/2018 on es relacionen el número de baixes
a la plantilla de la Guàrdia Urbana, per la previsible avançament de la data de jubilació.
6.- Instrucció de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació,
Habitatge i Salut de data 10/12/2018 per la qual s’ordena la tramitació de l’expedient
administratiu per l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’exercici 2018.
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Fonaments de Dret
1. L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació ajustant-se
als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.
2. L’article 128 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s'aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), disposa, quan a l'aprovació de
l'oferta pública, que les Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran anualment dins del termini
d'un mes des de l'aprovació del Pressupost municipal, ajustant-se a la legislació bàsica de l'Estat
sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s'estableixin en desenvolupament de la
normativa bàsica estatal.
3. L’article 285 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 (TR-LMRL), estableix que les Corporacions locals han de
formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix
reglamentàriament.
4. Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), regulen que constitueixen l'oferta
pública d'ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents
escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes
reglamentaris.
5. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, en relació
amb la incorporació de personal permanent, regula que les administracions públiques que dins
de l’exercici anterior, no hagi complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la
regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100 per cent en els següents sectors i
àmbits d’actuació: “.... e) Administracions públiques respecte de l’assessorament jurídic i la
gestió dels recursos públics, ... ñ) places de personal que presta assistència directa als usuaris
dels serveis socials, ... o) places de personal que duu a terme la gestió de prestacions i
polítiques actives en matèria d’ocupació, .... r) personal d’atenció als ciutadans en els serveis
públics, s) personal que presti serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les
comunicacions”.
Pel que fa a la resta de sectors no recollits a l’apartat anterior, la taxa de reposició de les
Administracions que no hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i
la regla de despesa serà del 75 per cent.
Per a la policia local la taxa de reposició d’efectius serà del 115%. Per altra banda la Disposició
Addicional cent seixanta- cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2018, estableix una taxa addicional de reposició de la policia local, amb la
finalitat de garantir l’exercici de les funcions de les administracions públiques en matèria de
seguretat i ordre públic, en el supòsit que en aplicació del que estableix l’article 206.1 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social es produeixi l’avançament de l’edat de jubilació
de les policies locals. Durant el 2018, exclusivament per aquest col·lectiu, les entitats locals
podran disposar d’una taxa addicional de reposició determinada pel nombre de baixes que es
prevegin en aquest exercici i en l’exercici 2019 com a conseqüència de l’avenç de l’edat de
jubilació esmentat. Aquesta taxa addicional s’haurà de descomptar de la que pugui
correspondre en els exercici 2019 i 2020.
Pel que fa a la determinació de la taxa de reposició d’efectius es manté la fórmula, introduïda a
la LLPGE 2014, relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius,
d’acord amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges màxims de taxa de
reposició es tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que
durant l’exercici pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats
fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici, excepte els procedents d’oferta
d’ocupació pública o que hi van reingressar des de situacions que no comportin la reserva de
llocs de treball. Es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort,
renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la
condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altre situació
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administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions a càrrec
de l’Administració en què cessa. Igualment es tenen en compte les altes i baixes produïdes pels
concursos de trasllats a altres administracions públiques. Es mantenen fora del còmput de la
taxa de reposició les places convocades per promoció interna i les corresponents al personal
declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial.
Per altra banda les administracions i sectors següents podran disposar d’una taxa addicional
per l’estabilització de l’ocupació temporal que ha d’incloure les places de naturalesa estructural
que es trobin dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de manera temporal e
ininterrompudament com a mínim els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2017 (sectors de
l’administració local):
- Personal dels serveis d’administració i serveis generals
Les ofertes públiques derivades d’aquests processos d’estabilització s’han d’aprovar i publicar
als diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020. La taxa de cobertura temporal de les places
afectades dins dels processos d’estabilització s’ha de situar per sota del 8% en finalitzar els
processos, que han de garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i poden ser objecte de
negociació en cadascun dels àmbits territorials. S’han d’incloure necessàriament en les ofertes
públiques, mitjançant aquest sistema, places de naturalesa estructural que estiguin ocupades
per personal amb vinculació temporal, en relació amb els sectors i administracions esmentats.
No pot haver-hi increment de la despesa pública ni d’efectius derivat d’aquests processos. Les
comunitats autònomes han de certificar al Ministeri d’Hisenda el nombre de places ocupades
temporalment existents en cadascun dels àmbits afectats.
6. Les sentències de 20 de novembre de 2011 i de 2 de desembre de 2015 disposen que “La
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici és un instrument idoni per a limitar
les ofertes públiques d’ocupació com a mesura de política econòmica”.
La Sentència del Tribunal Suprem 5591/2013 disposa al fonament cinquè que “A l’anteriorment
manifestat ha d’afegir que en la Sentència d’aquesta Sala i Secció d’1 d’abril de 2009, recurs
de cassació 4203/2004, en el seu FJ 5è es va dir sobre l’abast que ha d’atorgar-se a una oferta
d’ocupació pública “(a) consisteix tan sols a determinar les places vacants que podran ser
objecte de cobertura en l’exercici anual a què està referida; (b) no comporta ni produeix la
iniciació del corresponent procés administratiu destinat a seleccionar i nomenar les concretes
persones que hauran d’ocupar aquestes places, ja que això correspon a la ulterior convocatòria
que ha de realitzar amb aquesta finalitat...” (...) “En conseqüència, si el poder legislatiu en ús
de les seves facultats va decidir que els cossos funcionarials al servei de l’Administració de
Justícia no havia de ser objecte de convocatòria de places a això hem d’estar.”
7. De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació, un
cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de
la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les
administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
8. L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el
Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regula que són matèries objecte de
negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació pública.
9. Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran
objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que comportarà l’obligació de convocar els corresponents
processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de 3 anys.
10. De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar
l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. L’alcaldia té
delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució de delegació de
competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
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Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa a
la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de les places vacants a la plantilla d’aquest
Ajuntament per l’exercici 2018, que s’haurà d’entendre complementada per l’oferta pública
d’ocupació parcial relativa al cos de la Guàrdia Urbana aprovada per la Junta de Govern Local
en data 23/04/2018, en els següents termes:
ANNEX I - PERSONAL FUNCIONARI
Núm. Denominació
Administració General
Subescala tècnica
1
TAG
Subescala de Gestió
1
Tècnic de gestió
Subescala Administrativa
7
Administratius
Subescala Auxiliar
6
Auxiliar Administratiu
Subescala Subalterna
2
Ordenança
Administració Especial
Subescala tècnica
1
Tècnic de grau mitjà
5
Treballador social
1
Educador
Subescala tècnica auxiliar
1
Delineant
1
Tècnic auxiliar biblioteca
2
Tècnic auxiliar
Subescala serveis especials
24
Agent
52
Total
ANNEX II – PLANTILLA LABORAL
Núm. Denominació
2
Tècnic Auxiliar
C1
1
Tècnic Auxiliar Biblioteca
4
Oficial Oficis
7
Total

Grup

Torn

Sistema selectiu

A1

Lliure

concurs-oposició

A2

Lliure

Concurs-oposició

C1

Lliure

concurs-oposició

C2

Lliure

concurs-oposició

AP

Lliure

concurs-oposició

A2
A2
A2

Lliure
Lliure
Lliure

Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

C1
C1
C1

Lliure
Lliure
Lliure

Concurs-oposició
Concurs-oposició
Concurs-oposició

C2

Lliure

oposició

Grup
Lliure
C1
C2

Torn Sistema selectiu
Concurs-oposició
Lliure Concurs-oposició
Lliure Concurs-oposició

SEGON.- Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de
convocatòria fins a un 10%, sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes
de l’art. 60.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals de Catalunya.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Boletín Oficial del Estado, a la Seu electrònica, a la intranet i a la
extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a
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l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de
les administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d'Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a
bon fi i execució del precedent acord.
CINQUÈ. 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, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, es podran 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 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
notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, es podrà 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 es rebi la 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 s’estimi pertinent.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta d’acord
precedent, d’acord amb les previsions de la resolució de delegació de competències de
l’alcalde a la Junta de Govern de data 23/06/2015, 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, per al seu debat i aprovació, si escau.
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 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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