Secretaria General

NÚM.: 28/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA:18 de novembre de 2019
HORA: 10:00
DOCUMENT: Acta
A la sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a 18 de novembre de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.

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

Alcalde
Regidora (1a tinent d’alcalde)
Regidora (2a tinent d’alcalde)
Regidor(3a tinent d’alcalde)
Regidor (4rt tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Regidora
Interventor
Secretaria accidental

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

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:
M. Dolors Sabater i Puig
Oriol Lladó i Esteller
Rosa Bertran i Bartomeu

Regidora
Regidor
Regidora

GBeC
ERC-A-MES
PP

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2019.
Àmbit de Govern i Territori
2. Departament de Llicències d'Obres. Expedient: 2019/00024034L :
Atorgar llicència municipal a Institut Català de la Salut per a realitzar reformes interiors de locals i
consultes a l’Av. President Companys, núm. 41.
3. Departament de Llicències d'Obres. Expedient: 2019/00027040N :
Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya per reforma secretaria, rètol, vestidor, lavabo
p2, ancoratge vestíbul p2, xemeneia, parallamps, hidrofugat façana, finestres tester, porta, ignifugat
p2 en la finca ubicada al c/ Sagunt núm. 5.
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4. Departament de Llicències d'Obres. Expedient: 2019/00017937V :
Atorgar llicència municipal a Generalitat Catalunya per adequació i millora de les àrees de custodia
dels detinguts a l’ABP Av. Pomar núm. 3-5.
5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00026101Q :
Aprovar el projecte d’urbanització del passatge i vorera de l’equipament privat al carrer Alfons XII
544.
6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00020635R :
Aprovar el projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard
Maristany Parcel·la B2.1
7. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00020626S :
Aprovar el projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard
Maristany Parcel·la B1.1
8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00000762V :
Rectificar l’error material de resolució per la qual s’adjudicava les obres de reurbanització Ramon
Martí Alsina.
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
9. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00030649X :
Proposar aprovació conjunta subvencions Gent Gran durant any 2019.
10. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00031326C :
Proposar aprovació conjunta subvencions Esports durant any 2019.
11. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00031330R :
Proposar aprovació conjunta subvencions Joventut durant l’any 2019.

Proposicions urgents
12. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00030448Q :
Proposar declarar fill adoptiu al Sr. Màrius Díaz i Bielsa.
13. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00029948E :
Proposar aprovació conjunta subvencions participació ciutadana durant l’any 2019.
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14. Departament de Comerç. Expedient: 2019/00020115X :
Proposar l’acceptació a la sol·licitud de traspàs del lloc de venda núm. 18 del mercat municipal La
Salut.
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de
novembre de 2019, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Govern i Territori
2. Departament de Llicències d'Obres Expedient: 2019/00024034L :
Atorgar llicència municipal a Institut Català de la Salut per a realitzar reformes interiors de locals i
consultes a l’Av. President Companys, núm. 41.
Atesa la instància presentada, amb registre general d’entrada número 2019/2019034907) per Institut Català
de La Salut en la que es sol·licita llicència per efectuar obres, en la finca ubicada al l’avinguda. President
Companys Núm.41 (7297805DF3879E0001BI)
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal de 31 d’octubre de 2019 que diu:
Vista la petició formulada el 8 d’agost de 2019 (reg. 2019/2019034907) per Institut Català De La Salut De
Barcelona a l’avinguda. President Companys Núm.41 (7297805DF3879E0001BI) i la documentació que hi
ha a l’expedient, les característiques de l’establiment i l’activitat són les següents:
Dades generals de l’activitat:
Referència cadastral
CCAE
Activitat
Zonificació
Superfície intervenció Pl. 3
Us

7297805DF3879E0001BI
8622
Centre d’atenció primària
7a-4 (equipament)
158,90 m²
Sanitari

Cal proposar la concessió de la llicència per Reformes interiors de locals i consultes que modifiquin la
distribució i no afecten a l'estructura. amb les condicions següents:
1. D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el dret
de propietat i sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat davant
l’administració per sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la garantia dels
béns de titularitat pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una llicència per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici
de les seves activitats.
2.

Consultats els nostres arxius, es constata l’existència de l’expedient de llicència ambiental G20038/04 per a l’activitat de Centre d’atenció primària a ubicar al mateix emplaçament instat pel
Servei Català de la Salut, el qual a data d’avui el tràmit es troba aturat per causes imputables a
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l’interessat. Per tant, un cop finalitzades les obres, cal obtenir la corresponent llicència ambiental
per a l’inici de l’activitat de Centre d’atenció primària.
Fonaments de dret
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei d’urbanisme,
el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, article 41 i concordants del
ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Ateses les competències que li han estat conferides al tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Govern i
Territori, en virtut de la delegació d’alcaldia de l’Ajuntament mitjançant la resolució de 20 de juny de
2019.
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 el tinent d’alcalde adopti la següent proposta i resolgui de
conformitat:
Atorgar llicència municipal a Institut Català de La Salut per a realitzar reformes interiors de locals i
consultes que modifiquin la distribució i no afecten a l'estructura a l’avinguda. President Companys
Núm.41 (7297805DF3879E0001BI) amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana
d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i
sotmesa a les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
1. En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
2. Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i no
incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
3. Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es produeixi, de
tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les disposicions vigents.
4. La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat; quedarà a més,
nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es doni, s’executaren
obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es faltés a les disposicions de
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
5. L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció i
vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte, en les
responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà examinar els
treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'autoritat competent.
6. Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
7. .La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com amb les
disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció i demolició
segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic caldrà
comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que corresponguin
d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
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9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin dels
certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels tancaments, i
concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa
conforme les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents,
amb una empresa mantenidora acreditada.
•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de
materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una
empresa de Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el
definit pel fabricant d’aquest.
10. Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11. Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
Condicions tècniques expresses
Les indicades en l’informe de l’enginyer municipal abans transcrit.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|Atorgar llicència municipal a Institut Català de La Salut per a realitzar reformes interiors de locals i
consultes que modifiquin la distribució i no afecten a l'estructura a l’avinguda. President Companys
Núm.41 (7297805DF3879E0001BI) amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana
d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i
sotmesa a les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
1. En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa
d’aplicació.
2. Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i
no incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
3. Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es
produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
4. La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat;
quedarà a més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què
es doni, s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera
es faltés a les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra
disposició o normativa d’aplicació.
5. L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la
inspecció i vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest
precepte, en les responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o
metropolitana, podrà examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani
l'autoritat competent.
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6.
7.

Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
.La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com
amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció
i demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin
dels certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels
tancaments, i concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa
conforme les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents,
amb una empresa mantenidora acreditada.
•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de
materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una
empresa de Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el
definit pel fabricant d’aquest.
10.-Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11.- Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris
per al desenvolupament de l’activitat.
Condicions tècniques expresses
1. D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el
dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat
davant l’administració per sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la
garantia dels béns de titularitat pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una
llicència per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.

2.

Consultats els nostres arxius, es constata l’existència de l’expedient de llicència ambiental G20038/04 per a l’activitat de Centre d’atenció primària a ubicar al mateix emplaçament instat
pel Servei Català de la Salut, el qual a data d’avui el tràmit es troba aturat per causes
imputables a l’interessat. Per tant, un cop finalitzades les obres, cal obtenir la corresponent
llicència ambiental per a l’inici de l’activitat de Centre d’atenció primària.

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
3. Departament de Llicències d'Obres Expedient: 2019/00027040N :
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Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya per reforma secretaria, rètol, vestidor, lavabo
p2, ancoratge vestíbul p2, xemeneia, parallamps, hidrofugat façana, finestres tester, porta, ignifugat p2
en la finca ubicada al c/ Sagunt núm. 5.
Atesa la instància presentada, amb registre general d’entrada número 2018/20992 per la Generalitat de
Catalunya -Departament d’Ensenyament rep per
en la que es sol·licita
llicència per efectuar obres, en la finca ubicada al C/ Sagunt núm.5.(7083201DF3878C0001DL)
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal que obra a l’expedient i que diu:
Vista la petició formulada el 05 de juliol de 2018 (reg. 20992) per Generalitat de Catalunya (Departament
d'ensenyament), a C/ Sagunt Núm.5 (7083201DF3878C0001DL) i la documentació que hi ha a l’expedient
proposo la concessió de la llicència per Reforma secretaria, rètol, vestidor, lavabo p2, ancoratge
vestíbul p2, xemeneia, parallamps, hidrofugat façana, finestres tester, porta, ignifugat p2 amb les
condicions següents:
1. D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el dret de
propietat i sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat davant l’administració
per sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la garantia dels béns de titularitat
pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una llicència per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves
activitats.
2. Aquesta llicència és només per fer les obres descrites en el projecte. No implica en cap cas que la
globalitat del centre educatiu s’ajusti a les condicions tècniques requerides per al desenvolupament de
l’activitat.
3. Les condicions d’incendis del projecte aprovat són inalterables. La càrrega de foc no podrà superar en
cap cas l’aprovada en el projecte. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de
seguretat establertes en la documentació tècnica.
4. Cal disposar d’hidrant d’incendi d’acord amb la ’instrucció tècnica complementària SP 120:2010 –
Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de Bombers aprovada per la Ordre INT/324/2012, d’11
d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèries d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
5. Cal disposar dels butlletins d’instal·lacions que ho requereixin, així com del contracte de
manteniment dels equips de protecció contra incendis.
6. Cal que un cop fetes les obres es tramiti la modificació de la llicència d’activitat del centre, d’acord
amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre i l’Ordenança municipal d’activitats de Badalona

Fonaments de dret
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei d’urbanisme,
el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, article 41 i concordants del
ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atesa la Resolució de l’alcalde de data 2 de juliol de 2019 segons la qual és la Junta local la que ostenta la
competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per l’ administracions
públiques.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de Govern i
Territori en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 20 de juny de 2019, proposi a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya -Departament d’Ensenyament rep per
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per reforma secretaria, rètol, vestidor, lavabo p2, ancoratge vestíbul p2, xemeneia,
parallamps, hidrofugat façana, finestres tester, porta, ignifugat p2 en la finca ubicada al C/ Sagunt
núm.5.(7083201DF3878C0001DL) amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana
d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i
sotmesa a les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
1. En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
2. Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i no
incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
3. Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es produeixi, de
tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les disposicions vigents.
4. La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat; quedarà a més,
nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es doni, s’executaren
obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es faltés a les disposicions de
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
5. L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció i
vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte, en les
responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà examinar els
treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'autoritat competent.
6. Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
7. .La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com amb
les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció i
demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.

8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic caldrà
comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que corresponguin
d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin dels
certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels tancaments, i
concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa
conforme les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents,
amb una empresa mantenidora acreditada.
•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de
materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una
empresa de Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el
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definit pel fabricant d’aquest.
10. Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11. Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
Condicions tècniques expresses
Les indicades en l'informe de l'enginyer municipal abans transcrit.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|Atorgar llicència municipal a la Generalitat de Catalunya -Departament d’Ensenyament rep per
per reforma secretaria, rètol, vestidor, lavabo p2, ancoratge vestíbul p2, xemeneia,
parallamps, hidrofugat façana, finestres tester, porta, ignifugat p2 en la finca ubicada al C/ Sagunt
núm.5.(7083201DF3878C0001DL) amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana
d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i
sotmesa a les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
1. En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
2. Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i no
incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
3. Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es produeixi, de
tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les disposicions vigents.
4. La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat; quedarà a més,
nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es doni, s’executaren
obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es faltés a les disposicions de
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
5. L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció i
vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte, en les
responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà examinar els
treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'autoritat competent.
6. Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
7. .La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com amb
les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció i
demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic caldrà
comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que corresponguin
d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin dels
certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels tancaments, i
concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa
conforme les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents,
amb una empresa mantenidora acreditada.
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•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de
materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una
empresa de Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el
definit pel fabricant d’aquest.
10. Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11. Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
Condicions tècniques expresses
D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat davant l’administració per
sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la garantia dels béns de titularitat
pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una llicència per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves
activitats.
2. Aquesta llicència és només per fer les obres descrites en el projecte. No implica en cap cas que la
globalitat del centre educatiu s’ajusti a les condicions tècniques requerides per al desenvolupament de
l’activitat.
3. Les condicions d’incendis del projecte aprovat són inalterables. La càrrega de foc no podrà superar en
cap cas l’aprovada en el projecte. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de
seguretat establertes en la documentació tècnica.
4. Cal disposar d’hidrant d’incendi d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 120:2010 –
Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de Bombers aprovada per la Ordre INT/324/2012, d’11
d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèries d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
5. Cal disposar dels butlletins d’instal·lacions que ho requereixin, així com del contracte de
manteniment dels equips de protecció contra incendis.
6. Cal que un cop fetes les obres es tramiti la modificació de la llicència d’activitat del centre, d’acord
amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre i l’Ordenança municipal d’activitats de Badalona
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
4. Departament de Llicències d'Obres Expedient: 2019/00017937V :
Atorgar llicència municipal a Generalitat Catalunya per adequació i millora de les àrees de custodia dels
detinguts a l’ABP Av. Pomar núm. 3-5.
Atesa la instància presentada, amb registre general d’entrada número 26448/2019 per Generalitat
Catalunya - Departament d'Interior
de sol·licitud de llicència per efectuar obres, en
la finca ubicada a l’Av. Pomar Núm.3-5 (7303501DF3970C0001BE).
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal de data 1 de juliol de 2019 que diu:
Vista la petició formulada el 19 de juny de 2019 (reg. 26448) per Generalitat Catalunya - Departament
d'Interior, a Av. Pomar Núm.3 5 (7303501DF3970C0001BE) i la documentació que hi ha a l’expedient,
les característiques de l’establiment i l’activitat són les següents:
Dades generals de l’activitat:
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Referència cadastral
CCAE
Zonificació
Superfície d’actuació

7303501DF3970C0001BE
8424
7b (equipaments comunitaris i dotacions)
121,98 m²

Cal proposar la concessió de la llicència per adequació i millora de les àrees de custodia dels detinguts a
l'ABP de Badalona amb les condicions següents:
1. D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el dret
de propietat i sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat davant
l’administració per sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la garantia dels
béns de titularitat pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una llicència per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici
de les seves activitats.
2. Cal disposar les mesures necessàries per no sobrepassar els límits acústics establerts a l’Ordenança
municipal de sorolls.
3. Abans de l’inici de les obres caldrà disposar del preceptiu Estudi de seguretat o salut o estudi bàsic,
d’acord el Reial Decret d1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
4. Cal disposar dels butlletins d’instal·lacions que ho requereixin, així com del contracte de
manteniment dels equips de protecció contra incendis.

Fonaments de dret
Atès que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el que estableixen la llei d’urbanisme,
el planejament urbanístic i les ordenances municipals.(art.188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost,pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, article 41 i concordants del
ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atesa la Resolució de l’alcalde de data 2 de juliol de 2019 segons la qual és la Junta local la que ostenta la
competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts per l’ administracions
públiques.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de Govern i
Territori en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 20 de juny de 2019, proposi a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
Atorgar llicència municipal a Generalitat Catalunya - Departament d'Interior rep per
per adequació i millora de les àrees de custodia dels detinguts a l'ABP Av. Pomar Núm.3 - 5
(7303501DF3970C0001BE)amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta
ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a
les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
1. En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
2. Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i no
incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
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3. Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es produeixi, de
tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les disposicions vigents.
4. La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat; quedarà a més,
nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es doni, s’executaren
obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es faltés a les disposicions de
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició o normativa d’aplicació.
5. L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció i
vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte, en les
responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà examinar els
treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'autoritat competent.
6. Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
7. .La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com amb les
disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció i demolició
segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic caldrà
comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que corresponguin
d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin dels
certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels tancaments, i
concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa
conforme les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents,
amb una empresa mantenidora acreditada.
•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de
materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una
empresa de Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el
definit pel fabricant d’aquest.
10. Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11. Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
Condicions tècniques expresses
Les condicions indicades en l'informe de l'enginyer municipal abans transcrit
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|Atorgar llicència municipal a Generalitat Catalunya - Departament d'Interior rep per
per adequació i millora de les àrees de custodia dels detinguts a l'ABP Av. Pomar Núm.3 - 5
(7303501DF3970C0001BE)amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana d’aquesta
ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a
les condicions següents:
Condicions generals de tràmit
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1.

2.
3.

4.

En la realització dels treballs, s’adoptaran les precaucions que aconsellin la bona pràctica de la
construcció, així com les que s’assenyalen en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE número 269 de 10/11/95) i qualsevol altra disposició o normativa
d’aplicació.
Les obres o instal·lacions hauran de practicar-se, tot atenent allò assenyalat en les Ordenances
Metropolitanes d'Edificació, de manera que no tapin la visibilitat de la numeració del carrer i no
incomodin els veïns, i que quedi tot en completa seguretat per als vianants.
Les mesures i característiques de les obres o instal·lacions no excediran de les sol·licitades, i es
considerarà com a veritable infracció la més petita extralimitació que en aquest sentit es
produeixi, de tal manera, que d’interessat es farà creditor de les sancions previstes en les
disposicions vigents.
La llicencia caducarà, automàticament, transcorregut un any des de la data de notificació de
l’atorgament i podrà ser anul·lada, sense cap dret de reclamació ni indemnització, per part de
l’interessat, sempre que l'Ajuntament ho cregui convenient pels interessos de la ciutat; quedarà a
més, nul·la i sense efecte, si infringís o excedís qualsevol de les condicions amb què es doni,
s’executaren obres o instal·lacions diferents de les autoritzades o de qualsevol manera es faltés a
les disposicions de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i/o qualsevol altra disposició o
normativa d’aplicació.

5.

L'interessat, o qui en el successiu vingui a substituir-lo en la tinença d’aquesta llicència, estarà
obligat a exhibir-la quantes vegades la reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció i
vigilància de les obres particulars, i incorrerà, en cas d’incompliment d’aquest precepte, en les
responsabilitats consegüents. Així mateix, la inspecció municipal o metropolitana, podrà
examinar els treballs, sempre que ho cregui convenient o ho mani l'autoritat competent.
6. Es compliran les condicions de càrrega i sobrecàrrega admissibles a la normativa vigent.
7. .La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com amb
les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la construcció i
demolició segons el disposat al decret 89/2011 de 29 de juny.
8. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic caldrà
comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent
Condicions generals tècniques
9. Abans de l’entrada en funcionament de l’activitat caldrà que el tècnic i el titular disposin dels
certificats referents a la reacció al foc dels materials i la resistència al foc dels tancaments, i
concretament:
•
Certificat d’una empresa instal·ladora acreditada signat pel tècnic de la mateixa conforme les
instal·lacions de protecció contra incendis compleixen en Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.
•
Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents, amb
una empresa mantenidora acreditada.
•
En els casos que per assolir l’estabilitat al foc requerida calgui utilitzar l’aplicació de materials
de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.) , serà necessari un certificat d’una empresa de
Control de Qualitat, aliena al projecte, signat pel tècnic competent conforme:
•
Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte.
•
Que en el procés seguit en l’aplicació del producte es correcte i es correspon en el definit pel
fabricant d’aquest.
10. Aquesta llicència no dóna dret a l’ocupació de la via pública amb bastides o altres elements
auxiliars per la construcció, ni a col·locar sacs o contenidors de runa.
11. Aquesta llicència es dóna sense perjudici d’altres permisos que poguessin ser necessaris per al
desenvolupament de l’activitat.
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Condicions tècniques expresses
12. D’acord amb l’article 73 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les autoritzacions o llicències s’entenen atorgades, salvat el
dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no serà necessari acreditar la titularitat
davant l’administració per sol·licitar-les, tret que l’atorgament pugui afectar la protecció i la
garantia dels béns de titularitat pública. Així mateix, no pot ser invocat l’atorgament d’una
llicència per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
13. Cal disposar les mesures necessàries per no sobrepassar els límits acústics establerts a
l’Ordenança municipal de sorolls.
14. Abans de l’inici de les obres caldrà disposar del preceptiu Estudi de seguretat o salut o estudi
bàsic, d’acord el Reial Decret d1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

15. Cal disposar dels butlletins d’instal·lacions que ho requereixin, així com del contracte de
manteniment dels equips de protecció contra incendis.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00026101Q :
Aprovar el projecte d’urbanització del passatge i vorera de l’equipament privat al carrer Alfons XII 544.
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte d'urbanització
del passatge i vorera de l’equipament privat al carrer Alfons XII 544, redactat –tant el document tècnic
com l’estudi de Seguretat-- per el
i promotora l’empresa Cel Urbà SL.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització privada
(04/11/2019), Plànol de la Ciutat (21/10/2019), Servei de manteniment de via pública (25/10/2019)
departament de Gestió del Verd Urbà (31/10/2019), els quals consten a l’expedient.
Segons informe emès pel tècnic municipal del Departament de Control de Projectes i Obres
d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva
aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les
d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 392.444,93€ (valor estimat d’import
324.334,65€ i l’IVA aplicable -21%- de 68.110,28€).
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3
d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del Reglament d’ obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria, els Plecs de Prescripcions
tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir l’obra, el
pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la
construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que requereix
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aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini d’un mes i aprovació definitiva.
Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial, i també
haurà de publicar-se.
4.- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1
apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde, qui ha delegat aquesta
competència, en la Junta de Govern Local.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PRIMER.- Aprovar el Projecte d’urbanització del passatge i vorera de l’equipament privat al carrer
Alfons XII 544, redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per el
i promotora l’empresa Cel Urbà SL.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 392.444,93€ (valor estimat d’import
324.334,65€ i l’IVA aplicable -21%- de 68.110,28€.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin presentar-se
reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no haver-hi cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els enllaços
següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00020635R :
Aprovar el projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard
Maristany Parcela B2.1
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte d'urbanització
dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard Maristany Parcela B2.1 redactat –tant
el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per l’equip redactor OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
, OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL I ANA COELLO DE LLOBET SLP, i com a promotor
l’empresa Varia Badalona Mar SL .
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització privada
(04/11/2019), Plànol de la Ciutat (19/09/2019), Servei de manteniment de via pública (14/10/2019)
departament de Gestió del Verd Urbà (31/10/2019), els quals consten a l’expedient.
Segons informe emès pel tècnic municipal del Departament de Control de Projectes i Obres
d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva
aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les
d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 270.673,51€ (valor estimat d’import
222.023,81€ i l’IVA aplicable -21%- de 46.625,00€ i el cost del control de qualitat per import de
2.024,70€, IVA inclòs).
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3
d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
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2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria, els Plecs de Prescripcions
tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir l’obra, el
pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la
construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que requereix
aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini d’un mes i aprovació definitiva.
Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial, i també
haurà de publicar-se.
4.- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1
apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde, qui ha delegat aquesta
competència, en la Junta de Govern Local.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PRIMER.- Aprovar el Projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda
d’Eduard Maristany Parcela B1.1 redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per
l’equip redactor OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL I
ANA COELLO DE LLOBET SLP, i com a promotor l’empresa Varia Badalona Mar SL .
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 270.673,51€ (valor estimat d’import
222.023,81€ i l’IVA aplicable -21%- de 46.625,00€ i el cost del control de qualitat per import de
2.024,70€, IVA inclòs).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin presentar-se
reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no haver-hi cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els enllaços
següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
7. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00020626S :
Aprovar el projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard
Maristany Parcel·la B1.1
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte d'urbanització
dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda d’Eduard Maristany Parcela B1.1 redactat –tant
el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per l’equip redactor OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
, OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL I ANA COELLO DE LLOBET SLP, i com a promotor
l’empresa Varia Badalona Mar SL .
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització privada
(04/11/2019), Plànol de la Ciutat (19/09/2019), Servei de manteniment de via pública (14/10/2019)
departament de Gestió del Verd Urbà (31/10/2019), els quals consten a l’expedient.
Segons informe emès pel tècnic municipal del Departament de Control de Projectes i Obres
d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva
aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les
d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 265.237,32€ (valor estimat d’import
217.531,08€ i l’IVA aplicable -21%- de 45.681,53€ i el cost del control de qualitat per import de 2,024,70€,
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IVA inclòs).
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3
d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del Reglament d’ obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria, els Plecs de Prescripcions
tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir l’obra, el
pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la
construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que requereix
aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini d’un mes i aprovació definitiva.
Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a la resolució inicial, i també
haurà de publicar-se.
4.- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1
apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde, qui ha delegat aquesta
competència, en la Junta de Govern Local.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PRIMER.- Aprovar el Projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’avinguda
d’Eduard Maristany Parcela B1.1 redactat –tant el document tècnic com l’estudi de Seguretat-- per
l’equip redactor OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL I
ANA COELLO DE LLOBET SLP, i com a promotor l’empresa Varia Badalona Mar SL .
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 265.237,32€ (valor estimat d’import
217.531,08€ i l’IVA aplicable -21%- de 45.681,53€ i el cost del control de qualitat per import de
2,024,70€, IVA inclòs).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin presentar-se
reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no haver-hi cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els enllaços
següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00000762V :
Rectificar l’error material de resolució per la qual s’adjudicava les obres de reurbanització Ramon Martí
Alsina.
1.- Per resolució de la Junta de Govern Local de data 29.04.2019, es va adjudicar les obres de reasfaltat
del carrer Ramon Martí Alsina a l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS Sl amb NIF B65675365, pel
procediment obert i en les condicions de la seva oferta, per un preu total iva inclòs de 363.757,58€, més
millores amb subjecció estricta al que disposa el PCAP que reigeixin la licitació i el contracte i tota la
documentació tècnica aprovada a l’efecte.
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2.- L’aplicació pressupostària que consta amb l’acord de la Junta era la següent:

Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20443110 1532 61900

RC

12018000016869/1

390.327,81

2019 N 20443110 1532 61900

ARC

1201900004910/1

363.757,58

En dita aplicació hi ha un error en el número d’operació ARC, la correcta haurà de ser:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20443110 1532 61900

RC

12018000016869/1

390.327,81

2019 N 20443110 1532 61900

ARC

12019000009089

363.757,58

Fonaments de dret
1.-La rectificació d’errors materials pot ser esmenada d’ofici per la pròpia Administració en qualsevol
moment, de conformitat amb allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2.- L’òrgan competent per resoldre aquesta adjudicació és el mateix que va aprovar l’expedient i la
despesa el qual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei de contractes del
sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, és la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcaldia, conforme les previsions de la Resolució de 2 de juliol de 2019.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PRIMER.- Rectificar l’error material en la resolució de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de
2019, per la qual s’adjudicava les Obres de reasfaltat del carrer Ramon Martí Alsina a l’empresa ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURAS SL , amb NIF B65675365, que quan manifesta l’aplicació pressupostària el número
d’operació no és correcte, seient el correcte el següent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20443110 1532 61900

RC

12018000016869/1

390.327,81

2019 N 20443110 1532 61900

ARC

12019000009089

363.757,58

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Salut, Habitatge Recursos Interns
9. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00030649X :
Proposar aprovació conjunta subvencions Gent Gran durant any 2019.
I. ANTECEDENTS
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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 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 en relació als
següents expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00009151E

ASSOCIACIÓ D’AVIS ANTONIA
BOADA

G58880188

3.100,00

Programa sortides culturals

2019/00007951H

ASS. DE JUBILATS I PENSIONISTES G59956763
CASAL BONAVISTA CANYET

2.100,00

Programa sortides culturals i festes: de
Maig, Sant Joan, Castanyada i Nadal

2019/00007953C

CASAL D'AVIS DE CANYADÓ

G59517607

2.600,00

Programa festes: del Barri, Castanyada
i Nadal

2019/00009149C

ASS. DE JUBILATS I PENSIONISTES G58195231
DE BDN

2.250,00

Programa, sortides culturals

2019/00009150K

ASSOCIACIÓ
CONGRES

D’AVIS G60887106

2.625,00

Programa, sortides culturals

2019/00010048V

ASS. DE PERSONES GRAN DE G64158959
LLOREDA

1.650,00

Programa, sortides culturals

2019/00009146V

ASSOCIACIÓ AVIS CASAL SANT G59060467
ANTONI DE LLEFIA

2.750,00

Programa, sortides culturals i festes: de
San Antoni, del Soci i Castanyada

2019/00010050L

GENT GRAN MORERA

G60159597

2.000,00

Programa, sortides culturals

2019/00010044J

ASS. GENT GRAN NOVA LLOREDA

G60868866

1.000,00

Programa, sortides culturals

2019/00009153R

AS.
DE
PENSIONISTAS
Y G58851601
JUBILADOS CASAL PEP VENTURA

2.300,00

Programa, sortides culturals i festes:
Carnestoltes, Sant Anastasi, Sant Joan,
Castanyada, Xocolatades i Pre-Nada

2019/00009137P

ASSOCIACIÓ
POMAR

DE G61688511

1.100,00

Programa, sortides culturals i festa del
Soci

2019/00010043N

CASAL D'AVIS RAVAL

G59901819

2.300,00

Programa, sortides culturals i festes:
de Maig, St. Jordi, St. Joan, Castanyada,
Aniversaris i Berenar de Nadal

2019/00009147H

ASSOCIACIÓ CASAL D'AVIS VERGE G58880154
DE LA SALUT

1.125,00

Programa, sortides culturals i festes: de
Maig, Sant Joan, del Soci, Castanyada,
Xocolatada i Nadal

2019/00009148L

PLATAFORMA SOCIAL I CULTURAL G62968045
DE LA GENT GRAN

1.000,00

Programa, sortides culturals i festival
al Teatre Blas Infante

2019/00009152T

ASS. UNIÓ DE CORALS DE LA GENT G66877713
GRAN DE BADALONA

2.100,00

Programa,
Sortides
culturals
i
Orquestra Camerata al Teatre Zorrilla

CASAL

GENT

GRAN

Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
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fase d’autorització de despesa sobre retenció de crèdit en favor d’un tercer, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents i d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT A
JUSTIFICAR

INTERESSAT

NIF

2019/0000915 120190000170
1E
49/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

3.100,00

6.600,00

ASS. D’AVIS ANTONIA
BOADA

2019/0000795 120190000169
1H
96/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.100,00

4.200,00

ASS. DE JUBILATS I G59956763
PENSIONISTES CASAL
BONAVISTA CANYET

2019/0000795 120190000170
3C
05/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.600,00

5.200,00

CASAL
D'AVIS
CANYADÓ

2019/0000914 120190000170
9C
46/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.250,00

4.500,00

ASS. DE JUBILATS I G58195231
PENSIONISTES DE BDN

2019/0000915 120190000170
0K
47/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.625,00

5.250,00

ASS. CASAL
CONGRES

2019/0001004 120190000170
8V
61/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.650,00

3.500,00

ASS. DE PERSONES G64158959
GRAN DE LLOREDA

2019/0000914 120190000170
6V
43

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.750,00

6.500,00

ASSOCIACIÓ
AVIS G59060467
CASAL SANT ANTONI
DE LLEFIA

2019/0001005 120190000170
0L
63/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.000,00

5.000,00

GENT GRAN MORERA

2019/0001004 120190000170
4J
60/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.000,00

9.250,00

ASS. GENT GRAN NOVA
LLOREDA

2019/0000915 120190000170
3R
58/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.300,00

4.600,00

AS. DE PENSIONISTAS Y G58851601
JUBILADOS CASAL PEP
VENTURA

2019/0000913 120190000170
7P
08/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.100,00

2.500,00

ASS. GENT GRAN DE G61688511
POMAR

2019/0001004 120190000170
3N
59/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.300,00

4.600,00

CASAL D'AVIS RAVAL

2019/0000914 120190000170
7H
44/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.125,00

2.250,00

ASS. CASAL D'AVIS G58880154
VERGE DE LA SALUT

2019/0000914 120190000170
8L
45/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.000,00

3.650,00

PLATAFORMA SOCIAL I G62968045
CULTURAL DE LA GENT
GRAN

2019/0000915 120190000170
2T
50/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

6.650,00

ASS. UNIÓ DE CORALS G66877713
DE LA GENT GRAN DE
BADALONA

2.100,00

G58880188

DE G59517607

D’AVIS G60887106

G60159597
G60868866

G59901819

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).
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (en endavant, ROAS).
•
Les Bases d’execució del Pressupost General.
Segons disposa l’art. 25.1 de la LBRL «el Municipi per les gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
•

seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.»

En aquest sentit i d’acord amb el que es preveu literalment a les bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l’any 2019, es podran subvencionar els projectes o actuacions «que complementin o supleixin la

competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals,
culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a
salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels departaments,
serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.»
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:

|PROPOSTA D’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 educatiu, per
entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials,
a convivència i a salut, al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a
continuació es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00009151E

ASSOCIACIÓ D’AVIS ANTONIA
BOADA

G58880188

3.100,00

Programa sortides culturals

2019/00007951H

ASS.
DE
JUBILATS
I G59956763
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA CANYET

2.100,00

Programa sortides culturals i festes: de Maig,
Sant Joan, Castanyada i Nadal
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2019/00007953C

CASAL D'AVIS DE CANYADÓ

G59517607

2.600,00

Programa festes: del Barri, Castanyada i Nadal

2019/00009149C

ASS.
DE
JUBILATS
PENSIONISTES DE BDN

I G58195231

2.250,00

Programa, sortides culturals

2019/00009150K

ASSOCIACIÓ
CONGRES

D’AVIS G60887106

2.625,00

Programa, sortides culturals

2019/00010048V

ASS. DE PERSONES GRAN DE G64158959
LLOREDA

1.650,00

Programa, sortides culturals

2019/00009146V

ASSOCIACIÓ AVIS CASAL SANT G59060467
ANTONI DE LLEFIA

2.750,00

Programa, sortides culturals i festes: de San
Antoni, del Soci i Castanyada

2019/00010050L

GENT GRAN MORERA

G60159597

2.000,00

Programa, sortides culturals

2019/00010044J

ASS. GENT
LLOREDA

NOVA G60868866

1.000,00

Programa, sortides culturals

2019/00009153R

AS. DE PENSIONISTAS Y G58851601
JUBILADOS
CASAL
PEP
VENTURA

2.300,00

Programa, sortides culturals i festes:
Carnestoltes, Sant Anastasi, Sant Joan,
Castanyada, Xocolatades i Pre-Nada

2019/00009137P

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE G61688511
POMAR

1.100,00

Programa, sortides culturals i festa del Soci

2019/00010043N

CASAL D'AVIS RAVAL

2.300,00

Programa, sortides culturals i festes: de Maig,
St. Jordi, St. Joan, Castanyada, Aniversaris i
Berenar de Nadal

2019/00009147H

ASSOCIACIÓ CASAL D'AVIS VERGE G58880154
DE LA SALUT

1.125,00

Programa, sortides culturals i festes: de Maig,
Sant Joan, del Soci, Castanyada, Xocolatada i
Nadal

2019/00009148L

PLATAFORMA SOCIAL I CULTURAL G62968045
DE LA GENT GRAN

1.000,00

Programa, sortides culturals i festival al Teatre
Blas Infante

2019/00009152T

ASS. UNIÓ DE CORALS DE LA GENT G66877713
GRAN DE BADALONA

CASAL

GRAN

G59901819

2.100,00

Programa, Sortides culturals i Orquestra
Camerata al Teatre Zorrilla

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

2019/00009151E
2019/00007951H

Núm. Op.

12019000017049/1
12019000016996/1

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

IMPORT

IMPORT A
JUSTIFICAR

INTERESSAT

NIF

ARC_T

2019 N 11348130 3.100,00
231006 48906

6.600,00

ASS. D’AVIS
ANTONIA BOADA

G58880188

ARC_T

2019 N 11348130 2.100,00
231006 48906

4.200,00

ASS. DE JUBILATS I G59956763
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA
CANYET

2019/00007953C

12019000017005/1

ARC_T

2019 N 11348130 2.600,00
231006 48906

5.200,00

CASAL D'AVIS DE G59517607
CANYADÓ

2019/00009149C

12019000017046/1

ARC_T

2019 N 11348130 2.250,00
231006 48906

4.500,00

ASS. DE JUBILATS I G58195231
PENSIONISTES DE
BDN

ARC_T

2019 N 11348130 2.625,00

5.250,00

ASS. CASAL D’AVIS G60887106

2019/00009150K

12019000017047/1
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231006 48906

CONGRES

2019/00010048V

12019000017061/1

ARC_T

2019 N 11348130 1.650,00
231006 48906

3.500,00

ASS. DE PERSONES G64158959
GRAN DE LLOREDA

2019/00009146V

12019000017043

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

6.500,00

ASSOCIACIÓ AVIS G59060467
CASAL
SANT
ANTONI DE LLEFIA

2.750,00

2019/00010050L

12019000017063/1

ARC_T

2019 N 11348130 2.000,00
231006 48906

5.000,00

GENT
MORERA

GRAN G60159597

2019/00010044J

12019000017060/1

ARC_T

2019 N 11348130 1.000,00
231006 48906

9.250,00

ASS. GENT GRAN G60868866
NOVA LLOREDA

2019/00009153R

12019000017058/1

ARC_T

2019 N 11348130 2.300,00
231006 48906

4.600,00

AS.
DE G58851601
PENSIONISTAS Y
JUBILADOS CASAL
PEP VENTURA

2019/00009137P

12019000017008/1

ARC_T

2019 N 11348130 1.100,00
231006 48906

2.500,00

ASS. GENT GRAN G61688511
DE POMAR

2019/00010043N

12019000017059/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

2.300,00

4.600,00

CASAL
RAVAL

2019/00009147H

12019000017044/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.125,00

2.250,00

ASS. CASAL D'AVIS G58880154
VERGE DE LA
SALUT

2019/00009148L

12019000017045/1

ARC_T

2019 N 11348130
231006 48906

1.000,00

3.650,00

PLATAFORMA
G62968045
SOCIAL
I
CULTURAL DE LA
GENT GRAN

2019/00009152T

12019000017050/1

ARC_T

2019 N 11348130 2.100,00
231006 48906

6.650,00

ASS. UNIÓ
CORALS DE
GENT GRAN
BADALONA

D'AVIS G59901819

DE G66877713
LA
DE

__pro
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
10. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00031326C :
Proposar aprovació conjunta subvencions esports durant any 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
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competència pròpia municipal. El projecte o activitat d’interès públic 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 en relació als
següents expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00009317G

CLUB
KORFBALL
BADALONA

G62557855

2.500,00

Escola de korfball, promoció i
competició korfball i Torneig
Internacional

2019/00008752Z

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
BADALONES

G61111282

4.457,83

Lligueta futbol Sala adaptat per a
disminuïds i competicions de
futbol sala

2019/00009254X

CLUB FUTBOL
SISTRELLS

G63817399

4,484,72

Escola i competicions de futbol

2019/00010060Y

BADALONA
RUNNING

G65652737

2.500,00

Organització 8a.edició Cursa BDN
Màgic

2019/00010049H

CLUB DE REM
BADALONA

G63702971

2.143,06

Competicions de rem

2019/00010989S

BADALONA CRICKET
CLUB

G67021089

352,36

Escola i competicions de cricket

Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa sobre retenció de crèdit en favor d’un tercer, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents i d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRI
A

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/00009317G

12019000021 ARC_T
913/1

2019 N 1121058
3411 48906

2.500,00

5.000,00

CLUB
KORFBALL
BADALONA

G62557855

2019/00008752Z

12019000021 ARC_T
920/1

2019 N 1121058
3411 48906

4.457,83

21.300,00

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
BADALONES

G61111282

2019/00009254X76 12019000021 ARC_T
01J
933/1

2019 N 1121058
3411 48906

4.484,72

20.000,00

CLUB DE
FUTBOL
SISTRELLS

G63817399

2019/00010060Y

12019000021 ARC_T
936/1

2019 N 1121058
3411 48906

2.500,00

5.406,96

BADALONA
RUNNING

G65652737

2019/00010049H

12019000021 ARC_T
935/1

2019 N 1121058
3411 48906

2.143,06

51.067,18

CLUB DE REM
BADALONA

G63702971

2019/0010989S

12019000021 ARC_T
934/1

2019 N 1121058
3411 48906

352,36

3.000,00

BADALONA
CRICKET CLUB

G67021089

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
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(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).
• Les Bases d’execució del Pressupost General.
• Bases reguladores de l’atorgament de subvencions.
Segons disposa l’art. 25.1 de la LBRL «el Municipi per les gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les

•
•

seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.»

En aquest sentit i d’acord amb el que es preveu literalment a les bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l’any 2019, es podran subvencionar els projectes o actuacions «que complementin o supleixin la

competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals,
culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a
salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels departaments,
serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.»
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:
|PROPOSTA D’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 educatiu, per
entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials,
a convivència i a salut, al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a
continuació es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE
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2019/00009317G

CLUB
KORFBALL
BADALONA

G62557855

2.500,00

Escola de korfball, promoció
i competició korfball i
Torneig Internacional

2019/00008752Z

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
BADALONES

G61111282

4.457,83

Lligueta futbol Sala adaptat
per a disminuïts i
competicions de futbol sala

2019/00009254X

CLUB FUTBOL
SISTRELLS

G63817399

4,484,72

Escola i competicions de
futbol

2019/00010060Y

BADALONA
RUNNING

G65652737

2.500,00

Organització 8a.edició Cursa
BDN Màgic

2019/00010049H

CLUB DE REM
BADALONA

G63702971

2.143,06

Competicions de rem

2019/00010989S

BADALONA CRICKET
CLUB

G67021089

352,36

Escola i competicions de
cricket

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

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRI
A

IMPORT
JUSTIFICAR

A INTERESSAT

NIF

2019/00009317G

120190000219
13/1

ARC_T

2019 N 1121058 2.500,00
3411 48906

5.000,00

CLUB KORFBALL
BADALONA

G62557855

2019/00008752Z

120190000219
20/1

ARC_T

2019 N 1121058 4.457,83
3411 48906

21.300,00

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
BADALONES

G61111282

2019/00009254X76 120190000219
01J
33/1

ARC_T

2019 N 1121058 4.484,72
3411 48906

20.000,00

CLUB DE FUTBOL
SISTRELLS

G63817399

2019/00010060Y

120190000219
36/1

ARC_T

2019 N 1121058 2.500,00
3411 48906

5.406,96

BADALONA
RUNNING

G65652737

2019/00010049H

120190000219
35/1

ARC_T

2019 N 1121058 2.143,06
3411 48906

51.067,18

CLUB DE REM
BADALONA

G63702971

2019/0010989S

120190000219
34/1

ARC_T

2019 N 1121058 352,36
3411 48906

3.000,00

BADALONA
CRICKET CLUB

G67021089

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
11. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00031330R :
Proposar aprovació conjunta subvencions Joventut durant l’any 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

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 12433050167554071445 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

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 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 en relació als
següents expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00009928V

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI
NATURA I JOVENTUT

G64287683

1.470,00

2019/00010501X

ASSOCIACIÓ MUNDUS, UN
MUNDO A TUS PIES

G66021478

980,00

2019/00010038F

CÍRCOL CATÒLIC

G08713349

1.890,00

Colònies d’estiu

2019/00011001G

ESPLAIS CATALANS

G08773517

1.015,00

Recolzament i
reforçament dels esplais a
Badalona

Colònies i casal d’estiu
Projecte «Descobrim
Europa II»

Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa sobre retenció de crèdit en favor d’un tercer, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents i d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus Op. APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRI
A

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/0000992 120190000260
8V
18/1

ARC_T

2019 N 11153000 1.470,00
3265 48906

9.360,00

FUNDACIÓ
PRIVADA ESPAI
NATURA I
JOVENTUT

G64287683

2019/0001050 120190000260
1X
38/1

ARC_T

2019 N 11153000 980,00
3265 48906

5.000,00

ASSOCIACIÓ
MUNDUS, UN
MUNDO A TUS
PIES

G66021478

2019/0001003 120190000260
8F
23/1

ARC_T

2019 N 11153000 1.890,00
3265 48906

7.462,55

CÍRCOL
CATÒLIC

G08713349

2019/0001100 120190000260
1G
34/1

ARC_T

2019 N 11153000 1.015,00
3265 48906

3.810,00

ESPLAIS
CATALANS

G08773517

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
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•
•
•
•

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

Segons disposa l’art. 25.1 de la LBRL «el Municipi per les gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les

seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.»

En aquest sentit i d’acord amb el que es preveu literalment a les bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l’any 2019, es podran subvencionar els projectes o actuacions «que complementin o supleixin la

competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals,
culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a
salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels departaments,
serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.»
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:
|PROPOSTA D’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 educatiu, per
entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials,
a convivència i a salut, al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a
continuació es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

2019/00009928V

FUNDACIÓ

PRIVADA

NIF

IMPORT

OBJECTE

ESPAI G64287683

1.470,00

Colònies i casal d’estiu
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NATURA I JOVENTUT
2019/00010501X

ASSOCIACIÓ
MUNDUS,
MUNDO A TUS PIES

UN G66021478

980,00

Projecte «Descobrim
Europa II»

2019/00010038F

CÍRCOL CATÒLIC

G08713349

1.890,00

Colònies d’estiu

2019/00011001G

ESPLAIS CATALANS

G08773517

1.015,00

Recolzament i
reforçament dels esplais a
Badalona

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

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/0000992 12019000026 ARC_T
018/1
8V

2019 N 11153000 1.470,00
3265 48906

9.360,00

FUNDACIÓ
G64287683
PRIVADA
ESPAI NATURA
I JOVENTUT

2019/0001050 12019000026 ARC_T
038/1
1X

2019 N 11153000 980,00
3265 48906

5.000,00

ASSOCIACIÓ
G66021478
MUNDUS, UN
MUNDO A TUS
PIES

2019/0001003 12019000026 ARC_T
023/1
8F

2019 N 11153000 1.890,00
3265 48906

7.462,55

CÍRCOL
CATÒLIC

G08713349

2019/0001100 12019000026 ARC_T
034/1
1G

2019 N 11153000 1.015,00
3265 48906

3.810,00

ESPLAIS
CATALANS

G08773517

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
La secretària accidental 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.
12. Gabinet d'Alcaldia Expedient: 2019/00030448Q :
Proposar declarar fill adoptiu al Sr. Màrius Díaz i Bielsa.
Fets i antecedents
1. En data 30 d’octubre de 2019 l’alcalde va dictar una resolució per tal d’incoar procediment i declarar
al Sr. Màrius Díaz i Bielsa com a fill adoptiu de la ciutat.
2. L’article 5 del Reglament regulador de la Concessió d’Honors i Distincions, disposa que fill adoptiu de
Badalona és la declaració pública de la ciutat que s’honra amb el reconeixement unànime de què és
objecte una persona que, no essent natural del municipi hi ha tingut o té clares vinculacions, per la seva
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trajectòria personal en qualsevol comesa, fos o no relacionada amb l’àmbit municipal, subratllant-ne
públicament aquest vincle, que es fa explícit en el testimoniatge d’aquest honor. Aquesta declaració és
simbolitzada amb el lliurament d’un pergamí.
3. En data 08/11/2019, la directora del Museu de Badalona ha emès un informe tècnic on resta acreditat,
si no ho estava ja suficientment per notorietat, la trajectòria de Màrius Díaz i Bielsa, que literalment diu
el següent: «Màrius Díaz Bielsa va néixer el 6 d’agost de 1933 a Barbastre i el 1950 va venir a viure a

Badalona, on va residir fins al principi de la dècada del 2000, en què, un cop jubilat, es va retirar a Bielsa
sense trencar, però, els lligams amb Badalona.
Va venir a la nostra ciutat per estudiar Nàutica a la Universitat de Barcelona, carrera que va acabar el
1955. Un cop completats els estudis, es va arribar a embarcar a la marina mercant, però ho va fer tan
sols una vegada. Segons explicava ell mateix, es va casar amb la filla del capità, Teresa Lleal Galceran
(1940-1988), membre d’una coneguda família badalonina, amb qui va tenir tres fills i una filla, i que
seria també la seva companya de militància.
Mentre encara era estudiant va entrar a treballar com a aprenent a la Foneria Viñallonga, de Badalona,
cosa que marcaria el seu futur professional. Primer, va obrir un petit taller, i el 1964 va muntar una
fàbrica de construcció naval per compte d’una empresa britànica, i s’hi va quedar com a director, càrrec
que va deixar en ser escollit alcalde de Badalona.
Segons el seu propi testimoni, els primers anys d’estada a Badalona, no va tenir cap interès per la
llengua i la cultura catalanes, es va vincular al Centre Aragonès i no va fer res per integrar-se a la ciutat.
Va ser a partir de començar a treballar que va veure les coses d’una altra manera, va aprendre català –
tot i que en públic no el va parlar fins que va ser candidat a l’alcaldia-, i es va endinsar en el
coneixement de la literatura i les tradicions catalanes.
El 1959, juntament amb Teresa Lleal, amb qui encara no s’havia casat, va començar a militar al PSUC que funcionava en la clandestinitat-, de la mà del dibuixant badaloní Enric Sió, i van formar una petita
cèl·lula d’aquest partit al centre de Badalona.
En aquesta etapa van començar les trobades clandestines i la formació política continuada mitjançant
lectures i reunions molt freqüents. Una de les tasques que va portar a terme dins el partit va ser la
confecció de fulls volants (octavillas), que imprimia d’amagat al local del seu taller. Aleshores també va
conèixer alguns membres destacats del PSUC, com el badaloní Manuel Moreno Mauricio, i més
endavant va assistir d’oient a les classes que impartia Manuel Sacristán a la Universitat de Barcelona,
on va aprofundir en la seva formació política.
Va ser membre de l’entitat badalonina Joventuts Musicals, de la qual va ser secretari. Dedicada a la
difusió musical, era una entitat legalitzada, que servia també per donar cobertura a algunes reunions de
caire polític. Destaca igualment el seu paper com a fundador de la llibreria Al Vent (conjuntament amb
Neus Ronda, casada amb Francesc Lleal, germà de Teresa). Ell només s’hi podia dedicar en caps de
setmana, però li va resultar una tasca molt enriquidora, que el va posar en contacte amb el món
editorial i li va facilitar conèixer llibres aleshores prohibits a l’Estat Espanyol. Va tenir la llibreria fins
que va ser escollit alcalde el 1979. A més, va contribuir a iniciar la publicació de Comarca Exprés, una
revista quinzenal que va sortir els anys 1976 i 1977, en el qual escrivien alguns joves periodistes que
després han estat molt coneguts, com Enric Juliana o el fotògraf Manel Armengol, que la va dirigir.
El 1977, també amb la Teresa Lleal, va formar part del nucli fundacional de l’Associació de Veïns del
Centre de Badalona, que en aquells anys de la Transició, va tenir un destacat paper reivindicatiu. En
aquest sentit, cal esmentar la participació directa de Màrius Díaz, com a membre de l’Associació, en
l’afer del monòlit de Can Solei. Es tractava d’una pesada estructura de formigó que els veïns van
instal·lar al parc d’aquest nom per reivindicar, precisament, que s’anomenés així i no Parque Felipe
Antoja, tal com volien les autoritats franquistes. El cas va aconseguir molta repercussió, tant per
l’elevat valor simbòlic que tenia, com pel risc que va representar instal·lar el monòlit, molt pesat i difícil
de bellugar, durant la nit, d’amagat de les autoritats municipals.
El 1979 va ser el cap de llista del PSUC, aleshores el partit hegemònic a la ciutat, guanyador de les
eleccions municipals del 3 d’abril. Màrius Díaz va esdevenir, així, el primer alcalde de Badalona escollit
democràticament des de l’època de la 2a República. Va encapçalar un govern de coalició amb el Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i Convergència i Unió (CiU) fins al 1981, i únicament amb els

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 12433050167554071445 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

socialistes fins al 1983. Va ser precisament el PSC-PSOE el que guanyaria les eleccions municipals
d’aquell any, fet que deixaria Màrius Díaz fora de l’alcaldia.
Acabada aquesta etapa, va tornar breument a l’empresa privada, que va deixar de nou per incorporar-se
com a diputat al Parlament de Catalunya durant la legislatura 1984-1988. També va encapçalar la
candidatura del seu partit (transformat en Iniciativa per Catalunya-PSUC i després en Iniciativa per
Catalunya-Verds) fins a les eleccions municipals del 1991. De manera simbòlica, a les municipals del
2019, va tancar com a independent la llista de la coalició Guanyem Badalona en Comú, ERC i AvancemMES.
Durant l’etapa en què Màrius Díaz va ser alcalde de Badalona, l’Ajuntament va fer un esforç enorme per
millorar la ciutat, que patia dèficits en nombrosos aspectes, i va haver d’afrontar una greu crisi
econòmica.
Entre els nombrosos canvis que va impulsar l’Ajuntament que ell presidia, es poden esmentar:
l’establiment d’un model d’administració més descentralitzat i obert a la participació ciutadana; la
realització de millores urbanístiques, sobretot en alguns barris que estaven molt degradats; el lideratge
en la reivindicació de noves escoles davant el govern central, que va donar com a resultat la posada en
marxa de més de 25 nous centres escolars públics; la conversió de l’Escola de Música en Conservatori
Professional; la lluita contra la contaminació; l’impuls als mitjans de comunicació locals –incloent-hi
una televisió provisional que va ser precintada pel Govern Civil, i que va comportar la detenció de Díaz i
alguns regidors-; l’elaboració del Catàleg de Patrimoni historicoartístic; el retorn al Museu de la Venus i
altres peces arqueològiques espoliades durant el franquisme, l’enderrocament de l’edifici de pisos de
l’actual plaça de Font i Cussó, construït sobre restes arqueològiques romanes (actualment integrades al
Museu), o la formulació del model del cicle festiu de la ciutat, en bona mesura encara vigent avui dia.
Màrius Díaz Bielsa ha estat, doncs, una persona molt important per a Badalona, i amb la seva tasca ha
demostrat el seu profund arrelament a la ciutat, que ha contribuït a millorar. Per aquest motiu, mereix
que li sigui atorgat el nomenament de Fill Adoptiu com a mostra d’afecte i reconeixement a la seva
persona i a la labor que ha portat a terme»
Fonaments de Dret
1.
va definir el foment administratiu com “l’acció de l’Administració encaminada a
protegir o promoure aquelles activitats, establiments o riqueses degudes als particulars i que satisfan
necessitats públiques o s’estimen d’utilitat general, sense usar de la coacció ni crear serveis públics.”
Pel tipus d’avantatges que atorguen, poden distingir-se en: honorífics (que seria el nostre cas),
econòmics i jurídics.
2. L’art. 190 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) disposa que els ajuntaments
podran acordar nomenaments de fills predilectes i adoptius i de membres honoraris de la Corporació
atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin i que seran aplicats amb el major
rigor en un expedient que s’instruirà a l’efecte.
3. L’art. 191 del ROF regula, pel que fa al règim jurídic de la concessió dels honors i distincions, que els
requisits i tràmits necessaris per a la concessió dels honors i distincions es determinaran en Reglament
especial, que a Badalona, és el Reglament regulador de la Concessió d’Honors i distincions, aprovat pel
Ple de l’ajuntament en data 17 d’octubre de 1980. Tot i que caldrà interpretar-lo a la llum de la
normativa vigent (el que fa palès que, com a mínim, aquest reglament s’hauria d’haver modificat amb
motiu de l’entrada en vigor de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local), doncs
es va promulgar a l’empar del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales, derogat per la norma.
4. L’art. 5 del Reglament municipal disposa que fill adoptiu és la declaració pública de la ciutat que
s’honra amb el reconeixement unànime de què és objecte una persona que, no essent natural del
municipi hi ha tingut o té clares vinculacions, per la seva trajectòria personal en qualsevol comesa, fos
o no relacionada amb l’àmbit municipal, subratllant-ne públicament aquest vincle, que es fa explícit en
el testimoniatge d’aquest honor. Aquesta declaració és simbolitzada amb el lliurament d’un pergamí.
L’art. 8è. del Reglament regulador estableix que la comissió municipal permanent, proposarà al
respecte, posant l’acord a informació pública per espai de 15 dies, amb publicació al DOGC, al taulell
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d’anuncis i a la premsa local, per tal que els ciutadans del municipi manifestin els seu criteri o opinió i
aportin els documents o proves que s’escaiguin. L’esmentat òrgan en l’actualitat és inexistent i, per
tant, el paper d’aquest òrgan col·legiat pot ser suplert per la Junta de Govern.
5. L’òrgan competent per incoar i impulsar aquest expedient és l’Alcalde.
El Ple és l’òrgan competent per acordar la declaració de fill adoptiu, prèvia la publicitat expressada i a
proposta de la comissió informativa de l’Àmbit de Govern i Territori, és l’Ajuntament Ple, amb la
majoria absoluta legal dels membres de la corporació, segons disposa l’art. 10 del Reglament regulador
de la Concessió d’Honors i Distincions i l’art. 50 del ROF que disposa que correspon al Ple concedir
medalles, emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o
adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
6. Segons disposa l’article 173 del ROF, és necessari l’informe previ del secretari i a més, si és el cas, de
l’interventor o dels que legalment els substitueixin per a l’adopció d’acords, sempre que es tracti
d’assumptes sobre matèries per a les quals s’exigeixi una majoria especial, com és el cas que ens ocupa,
ja que és necessari la majoria absoluta legal dels membres de la corporació d’acord a l’article 9 del
reglament.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|Proposta de resolució
PRIMER.- Proposar el nomenament de Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona
després de la dictadura, com a fill adoptiu.
SEGON.- Acordar sotmetre aquesta proposta a informació pública per espai de 15 dies, amb publicació al
DOGC, al taulell d’anuncis i a la premsa local, per tal que els ciutadans del municipi manifestin el seu
criteri o opinió i aportin els documents o proves que s’escaiguin.
TERCER.- Acordar que aquesta proposta esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica una
vegada superat el termini de publicitat sense que s’hagin presentat al·legacions o sense que els
ciutadans del municipi manifestin el seu criteri o opinió i aportin els documents o proves que
s’escaiguin,procedint a la continuació dels tràmits procedimentals oportuns per la seva aprovació pel
Ple.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
13. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00029948E :
Proposar aprovació conjunta subvencions participació ciutadana durant l’any 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
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competència pròpia municipal. El projecte o activitat d’interès públic 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 en relació als
següents expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

2019/00012506Z

AV.
JAUME

NIF

SANT G58954801

IMPORT

OBJECTE

2.000,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives(Festes Sant
Jaume).

2019/00012791T

AV. GORG MAR

G61142824

3.500,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats socioculturals (excursions).
Activitats lúdiques i festives.
Cursos i tallers(Taller d’iniciació a la
informàtica).

2019/00011202K

AV.
RONDA G58698630
SANT ANTONI
DE LLEFIÀ

5.300,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives:
-Festes populars Ronda Sant Antoni.
-Carnestoltes,Halloween,Nadal i Patge reial.
Activitats de solidaritat.(Programa anem a la
platja i sortides culturals gent gran).

2019/00011590H

AV. RAVAL

G58961384

2.992,18 €

Cursos i tallers(Tallers).
Activitats lúdiques i festives(Festes del barri).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.

2019/00013509M

AV.
VALERA

JUAN G58946617

3.600,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives.(Festa barriCastanyada).

2019/00013087C

AV. CANYADO

G59761312

3.500,00 €

Cursos i tallers
Activitats socioculturals (excursions i viatges)
Activitats lúdiques i festives(Festes barri
Canyadó)

2019/00011960C

AV. COMPLEX G60791373
CATALUNYA

2.253,80 €

Activitats lúdiques i festives:
-Festa de Reis.
-Festa infantil.
-Festa solidària veïnal.
-Dia de la gent gran.
Cursos i tallers:
-Taller activitat física.
-Escola taller.
Programa d’informació,orientació i
assessorament veïnal.
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Activitats extraescolars per a infants i
adolescents(Teatre solidari).
Programa d’informació,orientació i
assessorament veïnal.

2019/00012459J

2019/00013449Z

AV. SANT ROC

AV.
MONTIGALÀ
BATLLÒRIA

G58605726

2.402,50 €

G61240420

4.050,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes:
-Assessorament jurídic.
-Acció social.
-Assessorament tècnic.
-Mediació.
Activitats socioculturals.(Activitats de
Cultura).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.(Activitats de
lleure i Assessorament).
Activitats lúdiques i festives.(Activitats de
Familia, Convivència i Igualtat).

2019/00013011J

AV. CANYET

G60836285

3.450,00 €

Activitats lúdiques i festives:
-Festa Major.
-32º Concurs de paelles Canyet.
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00012234H

AV.
FONDO G58885088
SISTRELLS

3.038,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes
Activitats socioculturals:
-Excursió.
-Excursió Valls.
-Excursió Bigues i Riells
Activitats lúdiques i festives(Festa Major)

2019/00013132L

AV. MORERA

G59300269

2.600,00 €

Activitats lúdiques i festives.
Activitats culturals.
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00012996K

AV. SANT MORI G58673450
DE LLEFIÀ

3.660,00 €

Activitats socioculturals(Sortides Culturals).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes(Cessió d’espai)
Activitats lúdiques i festives(Festa popular).

2019/00014022N

AV. BUFALÀ

G58554783

3.150,00 €

Activitats lúdiques i festives(Festes Bufalà).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats de col·laboració amb la comunitat
educativa(Biblioteca).

2019/00012979G

AV. SANT
ANTONI DE

G58991274

4.047,50 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives:
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LLEFIÀ

-Festes populars.
-Carnestoltes.
-Recuperació de les tradicions socioculturals
de Catalunya.
-Diada de cultura popular.
Seminaris,jornades i debats,oberts a tota la
ciutadania(Recuperació de la memòria
històrica del barri).
Cursos i tallers(Taller de percussió).
Programes per promoure la participació
interna de les entitats(Per a membres
d’entitats).

Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa sobre retenció de crèdit en favor d’un tercer, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents i d’acord amb el següent detall:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus Op. APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/000125 12090000002 ARC_T
06Z
6578

2019 N 40959015 2.000,00 €
9241 48906

5.942,00 €

AV.
JAUME

SANT G58954801

2019/000127 12090000002 ARC_T
91T
6580

2019 N 40959015 3.500,00 €
9241 48906

8.000,00 €

AV.
JAUME

SANT G58954801

2019/000112 12090000002 ARC_T
02K
6438

2019 N 40959015 5.300,00 €
9241 48906

13.539,00 €

AV.
RONDA G58698630
SANT ANTONI
DE LLEFIÀ

2019/000115 12090000002 ARC_T
90H
6579

2019 N 40959015 2.992,18 €
9241 48906

6.560,00 €

AV. RAVAL

2019/000135 12090000002 ARC_T
09M
6437

2019 N 40959015 3.600,00 €
9241 48906

7.600,00 €

AV.
VALERA

2019/000130 12090000002 ARC_T
87C
6326

2019 N 40959015 3.500,00 €
9241 48906

14.459,00 €

AV. CANYADO

2019/000119 12090000002 ARC_T
60C
6420

2019 N 40959015 2.253,80 €
9241 48906

4.507,60 €

AV. COMPLEX G60791373
CATALUNYA

2019/000124 12090000002 ARC_T
59J
6581

2019 N 40959015 2.402,50 €
9241 48906

4.805,00 €

2019/000134 12090000002 ARC_T
49Z
6430

2019 N 40959015 4.050,00 €
9241 48906

2019/000130 12090000002 ARC_T
11J
6426
2019/000122 12090000002 ARC_T

G58961384

JUAN G58946617
G59761312

AV. SANT ROC

G58605726

8.100,00 €

AV.
MONTIGALÀ
BATLLÒRIA

G61240420

2019 N 40959015 3.450,00 €
9241 48906

6.900,00 €

AV. CANYET

G60836285

2019 N 40959015 3.038,00 €

6.077,42 €

AV.

FONDO G58885088
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34H

6424

9241 48906

SISTRELLS

2019/000131 12090000002 ARC_T
32L
6434

2019 N 40959015 2.600,00 €
9241 48906

8.000,00 €

AV. MORERA

G59300269

12090000002 ARC_T
2019/000129 6444
96K

2019 N 40959015 3.660,00 €
9241 48906

6.580,00 €

AV. SANT MORI G58673450
DE LLEFIÀ

2019/000140 12090000002 ARC_T
22N
6428

2019 N 40959015 3.200,00 €
9241 48906

6.300,00 €

AV. BUFALÀ

2019/000129 12090000002 ARC_T
79G
6576

2019 N 40959015 4.047,50 €
9241 48906

8.095,00 €

AV.
ANTONI
LLEFIÀ

G58554783

SANT G58991274
DE

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

Segons disposa l’art. 25.1 de la LBRL «el Municipi per les gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les

seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.»

En aquest sentit i d’acord amb el que es preveu literalment a les bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l’any 2019, es podran subvencionar els projectes o actuacions «que complementin o supleixin la

competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals,
culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a
salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels departaments,
serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.»
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
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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 educatiu, per
entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a
convivència i a salut, al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a continuació
es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00012506Z

AV. SANT JAUME

G58954801

2.000,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives(Festes Sant
Jaume).

2019/00012791T

AV. GORG MAR

G61142824

3.500,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats socioculturals (excursions).
Activitats lúdiques i festives.
Cursos i tallers(Taller d’iniciació a la
informàtica).

2019/00011202K

AV. RONDA SANT G58698630
ANTONI DE LLEFIÀ

5.300,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives:
-Festes populars Ronda Sant Antoni.
-Carnestoltes,Halloween,Nadal i Patge
reial.
Activitats de solidaritat.(Programa anem
a la platja i sortides culturals gent gran).

2019/00011590H

AV. RAVAL

G58961384

2.992,18 €

Cursos i tallers(Tallers).
Activitats lúdiques i festives(Festes del
barri).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.

2019/00013509M

AV. JUAN VALERA

G58946617

3.600,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
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Activitats lúdiques i festives.(Festa barriCastanyada).
2019/00013087C

AV. CANYADO

G59761312

3.500,00 €

Cursos i tallers
Activitats socioculturals (excursions i
viatges)
Activitats lúdiques i festives(Festes barri
Canyadó)

2019/00011960C

AV.
COMPLEX G60791373
CATALUNYA

2.253,80 €

Activitats lúdiques i festives:
-Festa de Reis.
-Festa infantil.
-Festa solidària veïnal.
-Dia de la gent gran.
Cursos i tallers:
-Taller activitat física.
-Escola taller.
Programa d’informació,orientació i
assessorament veïnal.
Activitats extraescolars per a infants i
adolescents(Teatre solidari).
Programa d’informació,orientació i
assessorament veïnal.

2019/00012459J

AV. SANT ROC

G58605726

2.402,50 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes:
-Assessorament jurídic.
-Acció social.
-Assessorament tècnic.
-Mediació.

2019/00013449Z

AV.
MONTIGALÀ G61240420
BATLLÒRIA

4.050,00 €

Activitats socioculturals.(Activitats de
Cultura).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i
veïnes.(Activitats de lleure i
Assessorament).
Activitats lúdiques i festives.(Activitats
de Familia,Convivència i Igualtat).

2019/00013011J

AV. CANYET

G60836285

3.450,00 €

Activitats lúdiques i festives:
-Festa Major.
-32º Concurs de paelles Canyet.
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00012234H

AV.
SISTRELLS

FONDO G58885088

3.038,00 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes
Activitats socioculturals:
-Excursió.
-Excursió Valls.
-Excursió Bigues i Riells
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Activitats lúdiques i festives(Festa Major)
2019/00013132L

AV. MORERA

G59300269

2.600,00 €

Activitats lúdiques i festives.
Activitats culturals.
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes

2019/00012996K

AV. SANT MORI DE G58673450
LLEFIÀ

3.660,00 €

Activitats socioculturals(Sortides
Culturals).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes(Cessió
d’espai)
Activitats lúdiques i festives(Festa
popular).

2019/00014022N

AV. BUFALÀ

G58554783

3.150,00 €

Activitats lúdiques i festives(Festes
Bufalà).
Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats de col·laboració amb la
comunitat educativa(Biblioteca).

2019/00012979G

AV. SANT ANTONI
DE LLEFIÀ

G58991274

4.047,50 €

Programes d'informació, orientació i
assessorament als veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i festives:
-Festes populars.
-Carnestoltes.
-Recuperació de les tradicions
socioculturals de Catalunya.
-Diada de cultura popular.
Seminaris,jornades i debats,oberts a tota
la ciutadania(Recuperació de la memòria
històrica del barri).
Cursos i tallers(Taller de percussió).
Programes per promoure la participació
interna de les entitats(Per a membres
d’entitats).

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

Núm. Op.

Tipus Op. APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/000125 12090000002 ARC_T
06Z
6578

2019 N 40959015 2.000,00 €
9241 48906

5.942,00 €

AV.
SANT G58954801
JAUME

2019/000127 12090000002 ARC_T
91T
6580

2019 N 40959015 3.500,00 €
9241 48906

8.000,00 €

AV.
SANT G58954801
JAUME

2019/000112 12090000002 ARC_T
02K
6438

2019 N 40959015 5.300,00 €
9241 48906

13.539,00 €

AV.
RONDA G58698630
SANT ANTONI
DE LLEFIÀ

2019/000115 12090000002 ARC_T

2019 N 40959015 2.992,18 €

6.560,00 €

AV. RAVAL

G58961384
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90H

6579

9241 48906

2019/000135 12090000002 ARC_T
09M
6437

2019 N 40959015 3.600,00 €
9241 48906

7.600,00 €

AV.
JUAN G58946617
VALERA

2019/000130 12090000002 ARC_T
87C
6326

2019 N 40959015 3.500,00 €
9241 48906

14.459,00 €

AV. CANYADO G59761312

2019/000119 12090000002 ARC_T
60C
6420

2019 N 40959015 2.253,80 €
9241 48906

4.507,60 €

AV. COMPLEX G60791373
CATALUNYA

2019/000124 12090000002 ARC_T
59J
6581

2019 N 40959015 2.402,50 €
9241 48906

4.805,00 €

AV. SANT ROC G58605726

2019/000134 12090000002 ARC_T
49Z
6430

2019 N 40959015 4.050,00 €
9241 48906

8.100,00 €

AV.
MONTIGALÀ
BATLLÒRIA

G61240420

2019/000130 12090000002 ARC_T
11J
6426

2019 N 40959015 3.450,00 €
9241 48906

6.900,00 €

AV. CANYET

G60836285

2019/000122 12090000002 ARC_T
34H
6424

2019 N 40959015 3.038,00 €
9241 48906

6.077,42 €

AV.
FONDO G58885088
SISTRELLS

2019/000131 12090000002 ARC_T
32L
6434

2019 N 40959015 2.600,00 €
9241 48906

8.000,00 €

AV. MORERA

2019/000129 12090000002 ARC_T
96K
6444

2019 N 40959015 3.660,00 €
9241 48906

6.580,00 €

AV.
SANT G58673450
MORI
DE
LLEFIÀ

2019/000140 12090000002 ARC_T
22N
6428

2019 N 40959015 3.200,00 €
9241 48906

6.300,00 €

AV. BUFALÀ

2019/000129 12090000002 ARC_T
79G
6576

2019 N 40959015 4.047,50 €
9241 48906

8.095,00 €

AV.
SANT G58991274
ANTONI
DE
LLEFIÀ

G59300269

G58554783

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
14. Departament de Comerç Expedient: 2019/00020115X :
Proposar l’acceptació a la sol·licitud de traspàs del lloc de venda núm. 18 del mercat municipal La Salut
Vist l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç i la Directora de Mercats, amb
data 25 d’octubre de 2019, una part del qual diu el següent:
“El senyor
amb NIF
sol·licita mitjançant instància en data 15 de juliol
d’enguany, amb núm. de registre general 2019030367, el traspàs del lloc de venda núm. 18 del Mercat
Municipal La Salut, per un preu de 2.000,00 euros, dedicat a la venda de carnisseria cavallar del que n’és
concessionari, a favor del senyor
amb NIF
Consultat el llibre de registre del Mercat Municipal La Salut consta que el lloc de venda amb el núm. 18,
disposa d’una concessió administrativa aprovada per Decret, de data 6 d’abril de 2006, per a la venda de
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carnisseria cavallar, a favor del senyor
amb NIF
La concessió finalitza el
seu període de vigència, i per tant caduca, el 21 de desembre de 2029.
El preu convingut de traspàs entre el senyor
i el senyor
és
el correcte, i resulta convenient que aquesta activitat continuï oberta i en funcionament com a factor de
potencialitat del Mercat.
L'Ajuntament no exercitarà el dret de tempteig sobre el preu de venda de la parada que s’ha establert entre
les parts, tal i com preveu l’apartat a), de l’article 16, de la vigent Ordenança de Mercats Municipals.
Aquest traspàs no incompleix el que s’estableix a l’article 19, de l’Ordenança de Mercats Municipals, -cap
concessionari o titulars de llocs de venda ultrapassaran els percentatges màxims de titularitat a favor
d’una mateixa persona-.
i el senyor
es troben al corrent dels
Atès que el senyor
pagaments de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència
Tributària.
Atès que l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal La Salut informa que el senyor
no té cap deute amb l’Associació.

En aplicació de l’article 5.6.1, de l’Ordenança fiscal núm. 13-, el senyor
haurà de
satisfer la quantitat de 132,93 euros, pel concepte d’expedició de títols de concessions administratives.”
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets inherents a la

seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en cas de transmissió per
causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest apartat, la transmissió tindrà efecte
únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior concessionari.>>

En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda núm. 18
del Mercat Municipal La Salut, i el seu venciment serà el 21 de desembre de 2029.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no exercitarà el
dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera més interessant per la
potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades les podran
traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local d’acord amb
l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
|PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- A la vista dels antecedents existents, de les consideracions argumentades i de la documentació
aportada, es pot autoritzar a favor del senyor
amb NIF
el traspàs de
la concessió del lloc de venda número 18, del Mercat Municipal La Salut, el qual està destinat a l’activitat de
venda de carnisseria cavallar.
El període de vigència d’aquest traspàs serà per al temps que resta de la concessió i en concret :
- Lloc de venda núm. 18, la concessió caducarà el 21 de desembre de 2029.
SEGONA.- L’import de les taxes, per a l’expedició de títols administratius serà de 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i de
l’activitat desenvolupada.
QUARTA.- Cal recordar que pel que fa al lloc de venda es mantenen els requisits de venda que
s’estableix a l’article 23, de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, sobre els deures dels
titulars dels llocs de venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal La Salut, al director/a del Mercat Municipal La Salut, al Departament de Gestió i Control
d’ingressos de Dret Públic i al Serveis de Salut.
SISENA.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
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conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva
notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant
els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i deu minuts, de la qual com a secretària
accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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