Secretaria General

NÚM.: 25/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Extraordinària i urgent
DATA: 15 d'octubre de 2019
HORA: 09:15
DOCUMENT: Acta
A la sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a quinze d’octubre de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Alejandro Pastor López
Aïda Llauradó Álvarez
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Helena Bayo Delgado
Rosa Maria Trenado Sánchez
Julián Álamo Guijarro
Remedios Hijano Cruzado

Alcalde
Regidora (1a tinent d’alcalde)
Regidor (3r tinent d’alcalde)
Regidor (4rt tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Regidora
Interventor
Secretaria accidental

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

Excusen la seva absència els regidors:
Teresa Gonzalez Moreno

Regidora (2a tinent d’alcalde)

PSC

ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit, d’acord amb les Resolucions de l’alcalde de 10 de juliol i de 12 de setembre de 2019, com a
observadors/es amb veu però sense vot:
Cristina Agüera Gago

Regidora

PP

ORDRE DEL DIA
1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00027822N :
Proposta a Junta de Govern Local d’aprovació conjunta d’atorgament de subvencions de cultura
exercici 2019.
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SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
3. Departament de Població. Expedient: 2019/00026352Z :
Procedir al sorteig públic per constituir les Meses Electorals de les Eleccions Generals del proper dia
10 de novembre de 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
Es ratifica per unanimitat el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00027822N :
Proposta a Junta de Govern Local d’aprovació conjunta d’atorgament de subvencions de cultura exercici
2019.
I. ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar 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 2019, que complementin o supleixin la
competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin, entre d’altres, caràcter educatiu, per
entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a
convivència i a salut, aprovació que va ser publicada en el BOPB.
Atès que en la tramitació dels diferents expedients de proposta de concessió de subvencions s’han
emès els corresponents informes tècnics i jurídics 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:
EXPEDIENT
2019/00010695C
2019/00008645E
2019/00008499Z
2019/00008755V

INTERESSAT
NIF
BADALONA BÈSTIES DEG62608641
FOC
CENTRO ARAGONES DEG08489205
BADALONA
GRUP
BADALONA
ASSOCIACIÓ
PUNTAIRES

FILATELIC G59676767
DEG60846268

IMPORT OBJECTE
11000
col·laborar amb el Cercabèstia i amb la Nit
de Sant Anastasi, dins de les Festes de Maig
3750
col·laborar amb el Festival Jotes de la Plana
19/05/19
800
col·laborar amb el Festival solidari de Nadal
700
col·laborar amb la Mostra Filatèlica, en el
marc de les Festes de Maig 2019
1500
col·laborar amb la Trobada de Puntaires i
l'exposició 'Badalona un Mar de Puntes',
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EXPEDIENT
2019/00007949Q

2019/00010538R

INTERESSAT
NIF
MONTSERRAT NIUBO
BADALONA SARDANISTA G58838103

MIQUELETS
BADALONA
TRABUCAIRE

DE G63388805
COLLA

IMPORT OBJECTE
dins les Festes de Maig
1685
col·laborar amb dues ballades institucionals
durant les Festes de Maig, dies 11 i 19 de
Maig
7000
col·laborar en la Diada del Soci, 2 ballades
institucionals (15/8 i 10/9) i amb el 75è
Aplec
3730
Col·laborar amb les Festes de Maig (
Prego, Nit de Sant Anastasi i la Diada
Trabucaire)

Atès que en compliment del què disposa l’article 123.4 del ROAS, es motiva als informes tècnics dels
diferents expedients de subvencions la proposta de concessió superior al 50% del pressupost de
l’activitat.
Atès que 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:
EXPEDIENT

OP

TIPUS APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

2019/00010695C

12019000029775/1

ARCT

2019/00008645E

12019000016921/1

ARCT

12019000029778/1

IMPORT

2019 N 31220049 3347 11000
48906
3750
2019 N 31220049 3347
48906
800

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR
BADALONA
BÈSTIES DE FOC
13205
5800

12019000021507/1

ARCT

2019 N 31220049 3347 700
48906

1450

2019/00008755V

12019000026086/1

ARCT

2019 N 31220049 3347 1500
48906

2524,26

2019/00007949Q

12019000016875/1

ARCT

2019 31220049 3347 48906 1685

1685

2019/00010538R

12019000029761/1

7000
ARCT

2019 N 31220049 3347 3730
48906

G62608641
G08489205
DE

1650

2019/00008499Z

12019000029776/1

CENTRO
ARAGONES
BADALONA

NIF

GRUP
FILATELIC G59676767
BADALONA
ASSOCIACIÓ
PUNTAIRES
MONTSERRAT
NIUBO
BADALONA
SARDANISTA

DE G60846268

G58838103

16865
4130

MIQUELETS
DE G63388805
BADALONA COLLA
TRABUCAIRE

II. FONAMENTS DE DRET
•
•
•
•
•
•
•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
(en endavant RLGS).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL)
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (en endavant, TRLHL)
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (en endavant, ROAS).
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
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•
•

l’associacionisme cultural.
Les Bases d’execució del Pressupost General.
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions.

Segons disposa l’art. 25.2.m) de la LBRL «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.» Per tant, les activitats objectes de subvenció

responent al desplegament d’aquesta competència pròpia per part de l’ens atorgant.
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.»
L’article 118 del 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.»

Segons el que disposen els articles 240 del TRLMRLC i l’art. 122 del ROAS, tots dos en relació a l’art. 2 de
la 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.
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. 17.2 LGS, mitjançant la corresponent regulació
a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2019 concretament a l’annex IV dels mateixos.
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.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|
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 2019, que a continuació es relacionen:

EXPEDIENT
2019/00010695C

INTERESSAT
NIF
BADALONA BÈSTIES DE G62608641
FOC

IMPORT
11000

2019/00008645E

CENTRO ARAGONES DE G08489205
BADALONA

3750

OBJECTE
col·laborar amb el Cercabèstia i amb la
Nit de Sant Anastasi, dins de les Festes
de Maig
col·laborar amb el Festival Jotes de la
Plana 19/05/19
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EXPEDIENT

INTERESSAT

2019/00008499Z

GRUP
FILATELIC G59676767
BADALONA
ASSOCIACIÓ
DE G60846268
PUNTAIRES
MONTSERRAT NIUBO
BADALONA
G58838103
SARDANISTA

2019/00008755V
2019/00007949Q

NIF

IMPORT
800
700
1500
1685
7000

2019/00010538R

MIQUELETS
BADALONA
TRABUCAIRE

DE G63388805
COLLA

3730

OBJECTE
col·laborar amb el Festival solidari de
Nadal
col·laborar amb la Mostra Filatèlica, en
el marc de les Festes de Maig 2019
col·laborar amb la Trobada de Puntaires
i l'exposició 'Badalona un Mar de
Puntes', dins les Festes de Maig
col·laborar
amb
dues
ballades
institucionals durant les Festes de Maig,
, dies 11 i 19 de Maig
col·laborar en la Diada del Soci, 2
ballades institucionals (15/8 i 10/9) i
amb el 75è Aplec
Col·laborar amb les Festes de Maig
(Prego, Nit de Sant Anastasi i la Diada
Trabucaire)

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

OP

2019/00010695C

120190000297 ARC_T
75/1
ARC_T
120190000169
21/1
120190000297
78/1
120190000215 ARC_T
07/1
ARC_T
120190000260
86/1
120190000168 ARC_T
75/1
120190000297
76/1
120190000297 ARC_T
61/1

2019/00008645E

2019/00008499Z
2019/00008755V
2019/00007949Q

2019/00010538R

TIPUS

APLICACIÓ
PRESPOSTÀRIA

IMPORT IMPORT A INTERESSAT
NIF
JUSTIF.
BADALONA BÈSTIES DE FOC G62608641
31220049 11000
13205

2019 N
3347 48906
2019 N 31220049 3750
3347 48906

5800

800

1650

2019 N 31220049
3347 48906
700

1450

2019 N 31220049 1500
3347 48906
2019 31220049 3347 1685
48906
7000
2019 N 31220049
3347 48906
3730

CENTRO ARAGONES
BADALONA

DE G08489205

GRUP FILATELIC BADALONA G59676767
2524,26

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES G60846268
MONTSERRAT NIUBO

1685

BADALONA SARDANISTA

G58838103

16865
4130

MIQUELETS DE BADALONA G63388805
COLLA TRABUCAIRE

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
3. Departament de Població Expedient: 2019/00026352Z :
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Procedir al sorteig públic per constituir les Meses Electorals de les Eleccions Generals del proper dia 10
de novembre de 2019.
1.Mitjançant els Reals Decrets:
•
551/2019, de 24 de setembre, van ser convocades les Eleccions Generals per al dia 10 de
novembre de 2019
Fonaments de dret
L'article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, modificada per la LO
13/1994 de 30 de març, per la LO 2/2011 i la LO 3/2011 de 28 de gener, estableix que la formació de les
Meses és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona. Així mateix
l’apartat 2 d’aquest article diu que el President i els Vocals de cada Mesa són designats per sorteig
públic entre la totalitat de les persones censades a la secció corresponent, que siguin menors de 70 anys
i que sàpiguen llegir i escriure. També diu que el President haurà de tenir el títol de Batxillerat o
Formació Professional de 2n grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
L’apartat 4t de l’article 26, a dalt esmentat, estableix que el sorteig es realitzarà entre els dies vigèsim
cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria.
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de 24 de novembre de 2015, va delegar en la Junta de Govern Local
la competència de celebració dels sortejos públics per a la formació de les Meses Electorals en motiu de
les diferents convocatòries.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per a Presidents
de Meses, ordenats per Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 26 de la
Llei orgànica de Règim Electoral General. Aquesta relació està formada pels ciutadans empadronats i
censats majors d'edat i menors de 70 anys, amb títol de Batxillerat o de Formació Professional de 2n
grau o subsidiàriament al de Graduat Escolar o equivalent.
Així mateix, aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per Vocals de
Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 26 de la Llei orgànica de Règim
Electoral General. Aquesta relació està formada pels ciutadans empadronats i censats majors d'edat i
menors de 70 anys, que saben llegir i escriure.
SEGON.- Els membres de les Meses a escollir són 1 President, 2 vocals i 2 suplents per a cadascun dels
tres càrrecs esmentats.
TERCER.- Procedir al sorteig públic per a la designació dels Presidents i Vocals, titulars i suplents, que
han de constituir les Meses Electorals en la celebració de les Eleccions Generals, el proper dia 10de
novembre de 2019, convocades mitjançant els Real Decret número 551/2019, de 24 de setembrel.
A aquests efectes es determinarà, per mitjans informàtics, un número aleatori per l'interval que va des
del número 1 fins el número 999 per a l'elecció del President i dels seus suplents, i un número aleatori
per l'interval que va des del número 1 fins el número 999 per a l'elecció dels Vocals i dels seus suplents.
Així mateix s'estableix una seqüència de 51, de tal manera que:
a) En l'elecció de President la persona que en cada una de les relacions de les Meses Electorals tingui el
número que ha tocat serà designada President, a partir d'ella es comptarà el número 51 de seqüència
per a establir el primer suplent i es tornarà a comptar el número 51 de seqüència per a establir el segon
suplent.
b) En l'elecció de Vocals el número sortejat designarà el primer Vocal i la seqüència 51 s’utilitzarà per a
establir el segon Vocal i els quatre suplents.
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c) Es considerarà que a continuació de l'últim número de cada relació el segueix el primer número de la
mateixa.
d) Així mateix, no es tindrà en compte de les llistes de possibles vocals o suplents d'aquests, les
persones que d'acord amb les anteriors regles hagin estat elegits per als càrrecs de President o suplents
d'aquest.
QUART- Es delega al Servei d’Informàtica i TIC perquè, una vegada aquesta Corporació hagi efectuat el
sorteig, a dalt esmentat, constitueixi les llistes dels Membres de les Meses elegits, i al Departament de
Població, perquè procedeixi a la notificació als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les nou hores i vint minuts, de la qual com a secretària
accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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