Secretaria General

NÚM.: 29/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 2 de desembre de 2019
HORA: 10:00
DOCUMENT: Acta
A la sala de la tercera planta de l’edifici El Viver, a 2 de desembre 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
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 (3r tinent d’alcalde)
Regidora
Regidora
Regidora
Interventor
Secretaria accidental

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

Regidor (4rt tinent d’alcalde)

PSC

Excusen la seva absència els regidors:
Rubén Guijarro Palma
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
David Torrents i Mingarro

Regidora
Regidor
Regidor

GBeC
ERC-A-MES
JxCB

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 28 corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2019.
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
2. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00032063K :
Fixar el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans de Govern d’aquesta Corporació, en concret,
del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les comissions informatives de caràcter
permanent per a l’any 2020.
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3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00031664J:
Proposar aprovació conjunta subvencions serveis socials durant l’any 2019.
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00032334Q :
Proposar aprovació conjunta subvencions cultura durant l’any 2019.
5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00032745J :
Proposar aprovació conjunta subvencions esports durant l’any 2019.
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00032575G :
Proposar aprovació conjunta subvencions participació ciutadana durant l’any 2019.
Àmbit de Govern i Territori
7. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00007607L :
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del PA-1 de la Modificació del PGM als
carrers Sant Sebastià núm. 46-49 i avinguda Biscaia núm. 26.
SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
8. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00027010M :
Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número 75 pels serveis d'assistència
jurídica i judicial per a la defensa de tres agents de guàrdia urbana amb TIP 412, 1420 i 500 en el
procediment de Diligencies Prèvies número 2559/2014 B3 en qualitat de denunciats, per un presumpte
delicte de lesions interposat pel Sr.
(incloses despeses procurador).
9. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00030606J :
Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures amb número 57 i 58 pels serveis de
representació jurídica i judicial als agents de guàrdia urbana amb TIP 3001 i 3239 en les Diligències
Prèvies 1659/2015 requeriment efectuat pel Jutjat d'Instrucció núm 1 de Badalona.
Proposicions urgents

Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 28 corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 18 de
novembre de 2019, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
2. Departament de Secretaria Expedient: 2019/00032063K :
Fixar el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans de Govern d’aquesta Corporació, en concret, del
Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les comissions informatives de caràcter permanent
per a l’any 2020.
Antecedents i fonamentació jurídica
Atesa la necessitat d’establir i fixar amb la suficient antelació el calendari de reunions dels òrgans
col·legiats d’aquesta Corporació que tot seguit s’indiquen.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juliol de 2019, va establir la periodicitat de les
sessions dels diferents òrgans de govern de la següent manera:
- Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc els darrers dimarts de cada mes, a les 18
hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.
- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc amb periodicitat quinzenal, els dilluns
a les 10 hores, a l’edifici municipal del Viver o a la Sala de Govern de l’edifici de la Casa Consistorial.
- Les sessions ordinàries de la Junta de Portaveus tindran una periodicitat mensual i caràcter
extraordinari sempre que l'Alcaldia la convoqui. El seu règim es va fixar a la primera sessió que va tenir
lloc, concretant tres sessions ordinàries que tindran lloc el dimarts i dijous de la setmana anterior al Ple
i el mateix dimarts en que tingui lloc del Ple ordinari.
Atès que, per acord de 15 de juliol de 2019, es van crear les comissions informatives de caràcter
permanent, les quals tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la convocatòria del Ple de la
Corporació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del 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, el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, el Reglament Orgànic Municipal i d’altres d’aplicació, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció la següent:
PROPOSTA D’ACORD_
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
PRIMER.- Fixar el calendari de les sessions ordinàries dels òrgans de Govern d’aquesta Corporació,
concretament, del Ple, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les comissions informatives de
caràcter permanent, per a l’any 2020, de conformitat amb el següent calendari:
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SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i publicar-lo a la intranet municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00031664J :
Proposar aprovació conjunta subvencions serveis socials durant l’any 2019.
I. ANTECEDENTS
1.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.
2. 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:
Número
Expedient

Interessat

CIF

Import

Objecte

2019/00008 FUNDACIO PRIVADA ESPAI
241D
NATURA I JOVENTUT

G64287683

4.680,00€

Subvenció de caràcter social pel projecte "Centre
socioeducatiu La Brúixola"

2019/00011 CÀRITAS DIOCESANA DE
669M
BARCELONA

R0800314G

32.900,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Projecte
Infantil"

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 12433050572507645371 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

Número
Expedient

Interessat

CIF

Import

Objecte

2019/00011
MARENOSTRUM
710T

G61993861

2.450,08

2019/00011
FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS
724Z

G63369755

10.080,00

2019/00011 ASSOCIACIÓ SOCIAL AMICS
737G
DEL GORG-MAR BADALONA

G 64446990

2019/00011 FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT
747Z
ROCA I PI

G08317935

2019/00011 FUNDACIÓ
773V
GERMINA

G63424519

PRIVADA

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Temps
per a les famílies a Setmana Santa"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Allotjar i
acompanyar famílies que cuiden a Badalona"

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Menjar
solidari"
Subvenció de caràcter social pel projecte
92.070,00 "d’intervenció integral a la població vulnerable de
Badalona 2019"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
18.245,00
"Oportunitats per infància vulnerable"
4.250,00

2019/00011 LLAR DE PERSONES SORDES
774H
DE BADALONA

G60439189

5.100,00

Associació
per
al
2019/00011
Desenvolupament
Cultural,
776C
Ambiental i Humà, CEDHA

G64680986

7.807,97

2019/00011
ARRELS FUNDACIÓ
776C

G61611364

6.800,00

2019/00012
FUNDACIÓ GESTIÓ I SUPORT
019X

G65542284

41.400,00

2019/00001 FUNDACIÓ PRIVADA AMICS
2023Z
DE LA GENT GRAN

G60017464

9.500,00

2019/00001
FUNDACIÓ PRIVADA AMIBA
2025Q

G60452703

11.310,00

G60439189

17.400,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Servei
Odontològic Pacients Socials – SOPS"

G61468716

58.500,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Som
capaços, fem caure l’estigma"

2019/00012 FUNDACIÓ
322Z
ESPERANÇA

ACOLLIDA

2019/00019
FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ
015Z

I

Subvenció de caràcter social pel projecte: Projecte:
"Informa’t i forma’t amb la Llar"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Curs
d’horticultura ecològica i activitats de coneixement
de l’entorn per a persones nouvingudes en risc
d’exclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Consolidant el model Housing First a Badalona"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Dret a
respir de famílies i lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Acompanyament a persones grans que pateixen
soledat i/o aïllament social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Connecta’t a l’ocupació"

3. La Intervenció Municipal ha fiscalitzat els expedients relacionats 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:
Exp

Op

Tipus

2019/000
08241D

120190000
25294

ARC_T

2019/000
11669M

120190000
25288

ARC_T

2019/000
11710T

120190000
25301

ARC_T

2019/000
11724Z

120190000
25298

ARC_T

2019/000
11737G

120190000
25284

ARC_T

2019/000
11747Z

120190000
25303

ARC_T

Aplicació
pressupostària
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906

Import

Import a
justificar

Interessat

CIF

4.680,00€

FUNDACIO
PRIVADA
NATURA
I
55.879,00 ESPAI
JOVENTUT

G64287683

32.900,00

85.000,00

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA

R0800314G

2.450,08
10.080,00
4.250,00
92.070,00

7.951,90 MARENOSTRUM
22.800,00

FUNDACIÓ
FIGUERAS

G61993861
JUBERT

G63369755

ASSOCIACIÓ
SOCIAL
16.700,00 AMICS DEL GORG-MAR G 64446990
BADALONA
191.200,00

FUNDACIÓ
PRIVADA
G08317935
LLEGAT ROCA I PII
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2019/000
11773V

120190000
25295

ARC_T

2019/000
11774H

120190000
25300

ARC_T

2019/000
11776C

120190000
25291

ARC_T

2019/000
11777C

120190000
25285

ARC_T

2019/000
12019X

120190000
25296

ARC_T

2019/000
012023Z

120190000
25282

ARC_T

2019/000
012025Q

120190000
25278

ARC_T

2019/000
12322Z

120190000
25261

ARC_T

2019/000
19015Z

120190000
29602

ARC_T

2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906
201931412032/231002/4
8906
2019
31412032/231002/4
8906

18.245,00

42.200,00

FUNDACIÓ
GERMINA

5.100,00

21.715,80

LLAR
DE
PERSONES
G60439189
SORDES DE BADALONA

7.807,97

Associació
per
al
Desenvolupament
18.973,00
G64680986
Cultural, Ambiental i
Humà, CEDHA

6.800,00

16.500,00 ARRELS FUNDACIÓ
FUNDACIÓ
SUPORT

PRIVADA

GESTIÓ

G63424519

G61611364
I

41.400,00

241.234,83

9.500,00

30.728,58

FUNDACIÓ
PRIVADA
G60017464
AMICS DE LA GENT GRAN

11.310,00

26.000,00

FUNDACIÓ
AMIBA

17.400,00

88.811,70

FUNDACIÓ ACOLLIDA I
G60439189
ESPERANÇA

58.500,00

130,000,00

FUNDACIÓ
CAPAÇ

PRIVADA

BADALONA

G65542284

G60452703

G61468716

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
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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:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL), no hi ha obstacle
legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l’aprovació de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter de serveis socials al
municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a continuació es relaciona:
Número
Expedient

Interessat

2019/000082
41D

FUNDACIO PRIVADA ESPAI
NATURA I JOVENTUT

2019/000116
69M

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA

2019/000117
10T

CIF

Import

Objecte

4.680,00€

Subvenció de caràcter social pel projecte "Centre
socioeducatiu La Brúixola"

R0800314G

32.900,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Projecte
Infantil"

MARENOSTRUM

G61993861

2.450,08

2019/000117
24Z

FUNDACIÓ JUBERT FIGUERAS

G63369755

10.080,00

2019/000117
37G

ASSOCIACIÓ SOCIAL AMICS
DEL GORG-MAR BADALONA

G 64446990

2019/000117
47Z

FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT
ROCA I PI

G08317935

2019/000117
73V

FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA

G63424519

2019/000117
74H

LLAR DE PERSONES SORDES DE
BADALONA

G60439189

5.100,00

2019/000117
76C

Associació
per
al
Desenvolupament
Cultural,
Ambiental i Humà, CEDHA

G64680986

7.807,97

2019/000117
76C

ARRELS FUNDACIÓ

G61611364

6.800,00

2019/000120
19X

FUNDACIÓ GESTIÓ I SUPORT

G65542284

41.400,00

2019/000012
023Z

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS
DE LA GENT GRAN

G60017464

9.500,00

G64287683

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Temps
per a les famílies a Setmana Santa"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Allotjar i
acompanyar famílies que cuiden a Badalona"

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Menjar
solidari"
Subvenció de caràcter social pel projecte
92.070,00 "d’intervenció integral a la població vulnerable de
Badalona 2019"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
18.245,00
"Oportunitats per infància vulnerable"
4.250,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: Projecte:
"Informa’t i forma’t amb la Llar"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Curs
d’horticultura ecològica i activitats de coneixement
de l’entorn per a persones nouvingudes en risc
d’exclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Consolidant el model Housing First a Badalona"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Dret a
respir de famílies i lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Acompanyament a persones grans que pateixen
soledat i/o aïllament social"
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Número
Expedient

Interessat

CIF

2019/000012
025Q

FUNDACIÓ PRIVADA AMIBA

2019/000123
22Z

FUNDACIÓ
ESPERANÇA

2019/000190
15Z

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ

ACOLLIDA

I

Import

Objecte

G60452703

11.310,00

Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Connecta’t a l’ocupació"

G60439189

17.400,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Servei
Odontològic Pacients Socials – SOPS"

58.500,00

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Som
capaços, fem caure l’estigma"

G61468716

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

Op

2019/0000
8241D

120190000
25294

ARC_T

2019/0001
1669M

120190000
25288

ARC_T

2019/0001
1710T

120190000
25301

ARC_T

2019/0001
1724Z

120190000
25298

ARC_T

2019/0001
1737G

120190000
25284

ARC_T

2019/0001
1747Z

120190000
25303

ARC_T

2019/0001
1773V

120190000
25295

ARC_T

2019/0001
1774H

120190000
25300

Tipus

Aplicació
pressupostària
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906

ARC_T

2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906

2019/0001
1776C

12019000
025291

ARC_T

2019/0001
1777C

120190000
25285

ARC_T

2019/0001
2019X

120190000
25296

ARC_T

2019/0000
12023Z

120190000
25282

ARC_T

2019/0000
12025Q

12019000
025278

ARC_T

2019/0001
2322Z

12019000
025261

ARC_T

2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
2019
31412032/231002
/48906
201931412032/231002
/48906

Import

Import a
justificar

Interessat

CIF

4.680,00€

FUNDACIO
PRIVADA
NATURA
I
55.879,00 ESPAI
JOVENTUT

G64287683

32.900,00

85.000,00

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA

R0800314G

2.450,08
10.080,00
4.250,00

7.951,90 MARENOSTRUM
22.800,00

FUNDACIÓ
FIGUERAS

G61993861
JUBERT

G63369755

ASSOCIACIÓ
SOCIAL
16.700,00 AMICS DEL GORG-MAR G 64446990
BADALONA
FUNDACIÓ
PRIVADA
G08317935
LLEGAT ROCA I PII

92.070,00

191.200,00

18.245,00

42.200,00

FUNDACIÓ
GERMINA

5.100,00

21.715,80

LLAR DE PERSONES
G60439189
SORDES DE BADALONA

7.807,97

Associació
per
al
Desenvolupament
18.973,00
G64680986
Cultural, Ambiental i
Humà, CEDHA

6.800,00

16.500,00 ARRELS FUNDACIÓ

41.400,00
9.500,00
11.310,00
17.400,00

241.234,83

FUNDACIÓ
SUPORT

PRIVADA

GESTIÓ

G63424519

G61611364
I

G65542284

FUNDACIÓ
PRIVADA
30.728,58 AMICS DE LA GENT G60017464
GRAN
26.000,00

FUNDACIÓ
AMIBA

PRIVADA

88.811,70

FUNDACIÓ ACOLLIDA I
ESPERANÇA

G60452703
G60439189
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2019/0001
9015Z

120190000
29602

ARC_T

2019
31412032/231002
/48906

58.500,00

130,000,00

FUNDACIÓ BADALONA
G61468716
CAPAÇ

TERCER.- Satisfer, amb la prèvia acceptació de la subvenció, la quantitat corresponent al 50% dels
imports atorgats a les entitats que s’indiquen a l’apartat primer i segon de la present resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00032334Q :
Proposar aprovació conjunta subvencions cultura 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
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

2019/00028701V

ASSOCIACIÓ
CULTURAL G65278087
FESTA MEDIEVAL SANT
JORDI DE BADALONA

2019/00011600M

AV. CENTRE DE BADALONA

IMPORT

OBJECTE

5591

col·laborar amb la XXI Festa Medieval

408

col·laborar amb la VIII Jornades Medievals de
Badalona

2100

col·laborar amb la Festa del Badiu, dins de les
Festes de Maig

1000

col·laborar amb la Festa a Baix a Mar, dins de les
Festes de Maig

V58788555

2019/00008773N

ATENEU
CULTURAL
LLEFIÀ DE BADALONA

DE G60260270

1200

col·laborar amb el cicle anual: sardanes a Llefià

2019/00009297F

HERMANDAD STMO CRISTO G58062449
REDENTOR Y NTRA SRA DE
LA SOLEDAD DE BADALONA

2000

col·laborar amb la 'Procesión del Santo Entierro'
de la Setmana Santa

2019/00009331H

ASSOCIACIÓ
DE
LA G65735219
GUITARRA DE BADALONA

1600

col·laborar amb el projecte 'Guitarra Badalona
2019'

2019/00012525X

THE CRYPTS PRODUCTIONS

G63972426

3000

col·laborar amb el projecte CRYPTSHOW FESTIVAL

2019/00008738T

CENTRO

ANDALUZ G59093732

1000

col·laborar amb XXXV Aniversari de l'entitat
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TERTULIA FLAMENCA
BADALONA

DE

2019/00008707S

AGRUPACIÓN
AGARIMOS

CULTURAL G61302576

2300

col·laborar amb les XXII Jornades Culturals

2019/00009310C

ASOCIACIÓN
VIVO

FLAMENCO G61348389

1000

col·laborar en l'organització 'Concierto Misa
Flamenca'

2019/00009229P

ASSOCIACIÓ RACO DE L'ART I G61337853
LA MUSICA D'ANDALUCIA I
CATALUNYA

1500

col·laborar amb l'organització de l'acte 'Galardon
llave de oro 2019'

2019/00008410V

CENTRO
CULTURAL G58445768
CASTILLA-LA MANCHA DE
BADALONA

695

col·laborar amb la Romeria de l'entitat

2019/00009169V

ASSOCIACIÓ PASSADA
SANT ANTONI ABAT
BADALONA

DE G58429010
DE

3200

col·laborar amb l'organització de la passada de
Sant Antoni Abat de Badalona

2019/00012521Y

ASSOCIACIÓ TALLERBDN

G63891022

858

col·laborar amb el projecte BRINDIS.10 & START'19

2019/00009344P

ASSOCIACIÓ
G64647910
SOCIOCULTURAL DISTRICTE
APATXE

450

col·laborar amb la celebració 20è Aniversari Cia de
Teatre Katalakaska

2019/00012508Q

A.C.A. CASA DE CORDOBA

3000

col·laborar en el foment i la difusió de la cultura
andalusa en el marc de la Feria d’Abril

1300
2019/00011547K

CÍRCOL
CATÒLIC
BADALONA

col·laborar amb l'activitat infantil Xerinola, per les
Festes de Maig 2019

1500

col·laborar amb el projecte 'Aplec 2019'

1800

col·laborar amb el projecte 'Cor Nadal'

G58417197

DE G08713349

Atès que en compliment del què disposa l’article 123.4 del ROAS, es motiva als informes tècnics dels
diferents expedients de subvencions la proposta de concessió superior al 50% del pressupost de
l’activitat.
Atès que la Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa 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.

120190000387
2019/0002870 89
1V
120190000387
90
120190000297
2019/0001160 73
0M
120190000297
74

Tipus Op. APLICACIÓ

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

5591

14892,83

408

2458,67

2100

5300

PRESSUPOSTÀRIA

ARC_T

ARC_T

2019 31220049 3347
48906

2019 31220049 3347
48906

1000

2500

NIF

ASSOCIACIÓ CULTURAL
FESTA MEDIEVAL SANT G65278087
JORDI DE BADALONA

AV.
CENTRE
BADALONA

DE V58788555

2019/0000877 120190000388
3N
05

ARC_T

2019 N 31220049 1200
3347 48906

4572

ATENEU CULTURAL DE G60260270
LLEFIÀ DE BADALONA

2019/0000929 120190000387
7F
96

ARC_T

2019 N 31220049 2000
3347 48906

8900

HERMANDAD
STMO G58062449
CRISTO REDENTOR Y
NTRA SRA DE LA
SOLEDAD
DE
BADALONA

2019/0000933 120190000388

ARC_T

2019

3700

ASSOCIACIÓ

N

31220049 1600

DE

LA G65735219
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1H

04

3347 48906

GUITARRA
BADALONA

DE

2019/0001252 120190000387
5X
91

ARC_T

2019 N 31220049 3000
3347 48906

8122

THE
CRYPTS G63972426
PRODUCTIONS

2019/0000873 120190000387
8T
71

ARC_T

2019 N 31220049 1000
3347 48906

1845,25

CENTRO
ANDALUZ G59093732
TERTULIA FLAMENCA
DE BADALONA

2019/0000870 120190000387
7S
70

ARC_T

2019 N 31220049 2300
3347 48906

5400

AGRUPACIÓN
CULTURAL AGARIMOS

G61302576

2019/0000931 120190000387
0C
79

ARC_T

2019 N 31220049 1000
3347 48906

1500

ASOCIACIÓN
FLAMENCO VIVO

G61348389

2019/0000922 120190000387
9P
76

ARC_T

2019 N 31220049 1500
3347 48906

3193,55

ASSOCIACIÓ RACO DE G61337853
L'ART I LA MUSICA
D'ANDALUCIA
I
CATALUNYA

2019/0000841 120190000387
0V
83

ARC_T

2019 N 31220049 695
3347 48906

1450

CENTRO
CULTURAL G58445768
CASTILLA-LA MANCHA
DE BADALONA

2019/0000916 120190000387
9V
85

ARC_T

2019 N 31220049 3200
3347 48906

8105,60

ASSOCIACIÓ PASSADA G58429010
DE SANT ANTONI ABAT
DE BADALONA

2019/0001252 120190000387
1Y
99

ARC_T

2019 N 31220049 858
3347 48906

1716

ASSOCIACIÓ
TALLERBDN

G63891022

2019/0000934 120190000388
4P
02

ARC_T

2019 N 31220049 450
3347 48906

450

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
DISTRICTE APATXE

G64647910

2019/0001250 120190000387
8Q
74

ARC_T

2019 N 31220049 3000
3347 48906

11676,21

A.C.A.
CASA
CORDOBA

DE G58417197

CÍRCOL CATÒLIC
BADALONA

DE G08713349

120190000169
20/1
2019/0001154
120190000297
7K
79/1
120190000297
80

ARC_T

1300

2854

2019 31220049 3347
1500
48906

5620

1800

4060

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.»
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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:
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

2019/00028701V

ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTA G65278087
MEDIEVAL SANT JORDI DE
BADALONA

2019/00011600M

AV. CENTRE DE BADALONA

IMPORT

OBJECTE

5591

col·laborar amb la XXI Festa Medieval

408

col·laborar amb la VIII Jornades Medievals
de Badalona

2100

col·laborar amb la Festa del Badiu, dins de
les Festes de Maig

1000

col·laborar amb la Festa a Baix a Mar, dins
de les Festes de Maig

V58788555

2019/00008773N

ATENEU CULTURAL DE LLEFIÀ G60260270
DE BADALONA

1200

col·laborar amb el cicle anual: sardanes a
Llefià

2019/00009297F

HERMANDAD STMO CRISTO G58062449
REDENTOR Y NTRA SRA DE LA
SOLEDAD DE BADALONA

2000

col·laborar amb la 'Procesión del Santo
Entierro' de la Setmana Santa

2019/00009331H

ASSOCIACIÓ DE LA GUITARRA DE G65735219
BADALONA

1600

col·laborar amb
Badalona 2019'

el

projecte

'Guitarra
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2019/00012525X

THE CRYPTS PRODUCTIONS

G63972426

3000

col·laborar amb el projecte CRYPTSHOW
FESTIVAL

2019/00008738T

CENTRO ANDALUZ TERTULIA G59093732
FLAMENCA DE BADALONA

1000

col·laborar
l'entitat

2019/00008707S

AGRUPACIÓN
AGARIMOS

2300

col·laborar amb les XXII Jornades Culturals

2019/00009310C

ASOCIACIÓN FLAMENCO VIVO

G61348389

1000

col·laborar en l'organització 'Concierto
Misa Flamenca'

2019/00009229P

ASSOCIACIÓ RACO DE L'ART I LA G61337853
MUSICA
D'ANDALUCIA
I
CATALUNYA

1500

col·laborar amb l'organització de l'acte
'Galardon llave de oro 2019'

2019/00008410V

CENTRO CULTURAL CASTILLA-LA G58445768
MANCHA DE BADALONA

695

col·laborar amb la Romeria de l'entitat

2019/00009169V

ASSOCIACIÓ PASSADA DE SANT G58429010
ANTONI ABAT DE BADALONA

3200

col·laborar amb l'organització de la passada
de Sant Antoni Abat de Badalona

2019/00012521Y

ASSOCIACIÓ TALLERBDN

G63891022

858

col·laborar amb el projecte BRINDIS.10 &
START'19

2019/00009344P

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL G64647910
DISTRICTE APATXE

450

col·laborar amb la celebració 20è Aniversari
Cia de Teatre Katalakaska

2019/00012508Q

A.C.A. CASA DE CORDOBA

G58417197

3000

col·laborar en el foment i la difusió de la
cultura andalusa en el marc de la Feria
d’Abril

1300
2019/00011547K

CÍRCOL CATÒLIC DE BADALONA

G08713349

col·laborar amb l'activitat infantil Xerinola,
per les Festes de Maig 2019

1500

col·laborar amb el projecte 'Aplec 2019'

1800

col·laborar amb el projecte 'Cor Nadal'

CULTURAL G61302576

amb

XXXV

Aniversari

de

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

2019/0002870
1V

2019/0001160
0M

Núm. Op.
12019000038
789

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ARC_T

2019 31220049 3347
48906

12019000038
790
12019000029
773

ARC_T

12019000029
774

2019 31220049 3347
48906

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

5591

14892,83

408

2458,67

2100

5300

1000

2500

NIF

ASSOCIACIÓ
CULTURAL FESTA G65278087
MEDIEVAL
SANT
JORDI DE BADALONA

AV. CENTRE
BADALONA

DE V58788555

2019/0000877
3N

12019000038
805

ARC_T

2019 N 31220049 3347 1200
48906

4572

ATENEU CULTURAL G60260270
DE
LLEFIÀ DE
BADALONA

2019/0000929
7F

12019000038
796

ARC_T

2019 N 31220049 3347 2000
48906

8900

HERMANDAD STMO G58062449
CRISTO REDENTOR Y
NTRA SRA DE LA
SOLEDAD
DE
BADALONA

2019/0000933

12019000038

ARC_T

2019 N 31220049 3347 1600

3700

ASSOCIACIÓ DE LA G65735219
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1H

804

48906

2019/0001252
5X

12019000038
791

ARC_T

2019 N 31220049 3347 3000
48906

8122

THE
CRYPTS G63972426
PRODUCTIONS

2019/0000873
8T

12019000038
771

ARC_T

2019 N 31220049 3347 1000
48906

1845,25

CENTRO ANDALUZ G59093732
TERTULIA
FLAMENCA
DE
BADALONA

2019/0000870
7S

12019000038
770

ARC_T

2019 N 31220049 3347 2300
48906

5400

AGRUPACIÓN
CULTURAL
AGARIMOS

G61302576

2019/0000931
0C

12019000038
779

ARC_T

2019 N 31220049 3347 1000
48906

1500

ASOCIACIÓN
FLAMENCO VIVO

G61348389

2019/0000922
9P

12019000038
776

ARC_T

2019 N 31220049 3347 1500
48906

3193,55

ASSOCIACIÓ RACO G61337853
DE L'ART I LA
MUSICA
D'ANDALUCIA
I
CATALUNYA

2019/0000841
0V

12019000038
783

ARC_T

2019 N 31220049 3347 695
48906

1450

CENTRO CULTURAL G58445768
CASTILLA-LA
MANCHA
DE
BADALONA

2019/0000916
9V

12019000038
785

ARC_T

2019 N 31220049 3347 3200
48906

8105,60

ASSOCIACIÓ
G58429010
PASSADA DE SANT
ANTONI ABAT DE
BADALONA

2019/0001252
1Y

12019000038
799

ARC_T

2019 N 31220049 3347 858
48906

1716

ASSOCIACIÓ
TALLERBDN

G63891022

2019/0000934
4P

12019000038
802

ARC_T

2019 N 31220049 3347 450
48906

450

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
DISTRICTE APATXE

G64647910

2019/0001250
8Q

12019000038
774

ARC_T

2019 N 31220049 3347 3000
48906

11676,21

A.C.A. CASA
CORDOBA

12019000016
920/1
2019/0001154
7K

12019000029
779/1
12019000029
780

ARC_T

GUITARRA
BADALONA

1300

2854

2019 31220049 3347
1500
48906

5620

1800

4060

DE

DE G58417197

CÍRCOL CATÒLIC DE G08713349
BADALONA

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00032745J :
Proposar aprovació conjunta subvencions esports 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
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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

2019/00021919N

FUNDACIÓ PRIVADA G61751863
SIQUE

IMPORT

OBJECTE

2.958,69

Programa esportiu
per a persones amb
disminució per
participar a les
modalitats esportives
de futbol, bàsquet,
natació i petanca.

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.

2019/0001000 120190000219
1Q
19/1

Tipus Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀR
IA

IMPORT
JUSTIFICAR

ARC_T

2019 N 1121058 2.958,69
3411 48906

17.600,00

A INTERESSAT

NIF

FUNDACIÓ
G61751863
PRIVADA SIQUE

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
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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

2019/00021919N

FUNDACIÓ PRIVADA G61751863
SIQUE

IMPORT

OBJECTE

2.958,69

Programa esportiu
per a persones amb
disminució per
participar a les
modalitats esportives
de futbol, bàsquet,
natació i petanca.

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.

2019/000100 120190000219 ARC_T
19/1
01Q

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀ
RIA

IMPORT

2019 N 1121058 2.958,69
3411 48906

IMPORT
JUSTIFICAR
17.600,00

A INTERESSAT

FUNDACIÓ
PRIVADA

NIF

G61751863
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SIQUE

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00032575G :
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
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

2019/00013477L

AV. CENTRE

V58788555

4.000,00 €

Programes i activitats per a
promoure la convivència i el
civisme (Activitats per a la
millora del barri i la
convivència).
Activitats lúdiques i festives
Cursos i tallers (Programació
estable)

2019/00011605X

AV. SANT JOAN DE G58119769
LLEFIÀ ALT

4.300,00 €

Cursos i tallers(Arts
marcials,esports de
contacte,Pilates,Guitarra,Balls i
Manualitats).
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i
festives(Festes populars Sant
Joan,Cavalcada de reis i
Castanyada).
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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
JUSTIFICAR

A INTERESSAT

NIF

2019/000134 1209000000 ARC_T
77L
26322

2019
N 4.000,00 €
40959015 9241
48906

8.950,00 €

AV. CENTRE

2019/000116 1209000000 ARC_T
05X
26443

2019
N 4.300,00 €
40959015 9241
48906

10.000,00 €

AV.
SANT G58119769
JOAN
DE
LLEFIÀ ALT

V58788555

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
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
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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

2019/00013477L

AV. CENTRE

V58788555

4.000,00 €

Programes i activitats per a
promoure la convivència i el
civisme (Activitats per a la
millora del barri i la
convivència).
Activitats lúdiques i festives
Cursos i tallers (Programació
estable)

2019/00011605X

AV. SANT JOAN DE G58119769
LLEFIÀ ALT

4.300,00 €

Cursos i tallers(Arts
marcials,esports de
contacte,Pilates,Guitarra,Balls i
Manualitats).
Programes d'informació,
orientació i assessorament als
veïns i veïnes.
Activitats lúdiques i
festives(Festes populars Sant
Joan,Cavalcada de reis i
Castanyada).

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
PRESSUPOSTÀR
IA

IMPORT
JUSTIFICAR

2019/000134 12090000002 ARC_T
77L
6322

2019
N 4.000,00 €
40959015 9241
48906

8.950,00 €

AV. CENTRE

2019/000116 12090000002 ARC_T

2019

10.000,00 €

AV.

N 4.300,00 €

A INTERESSAT

NIF

V58788555

SANT G58119769
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05X

6443

40959015 9241
48906

JOAN
DE
LLEFIÀ ALT

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Àmbit de Govern i Territori
7. Departament de Gestió Urbanística Expedient: 2019/00007607L :
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del PA-1 de la Modificació del PGM als
carrers Sant Sebastià núm. 46-49 i avinguda Biscaia núm. 26.
Vist l’informe emès per la tècnica Superior en Dret del departament de Gestió Urbanística, el qual
literalment diu el següent:
«Antecedents
1. En data 20 de març de 2017 el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la Modificació del Pla General Metropolità al carrer Sant Sebastià, 46-54 i a l’avinguda de
Biscaia, 26 de Badalona, acord publicat al DOGC de data 6 d’abril de 2017. L’esmentat Pla delimita un
polígon d’actuació discontinu (P-1) que inclou les finques situades al carrer Sant Sebastià, núm. 46-54 i a
l’avinguda de Biscaia, núm. 26, fixant com a sistema d’execució el de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
2. Per acta notarial de data 19 de febrer de 2018, atorgada pel Notari de Barcelona Sr.
(núm. protocol 555), es va formalitzar el projecte de reparcel·lació voluntària del polígon
d’actuació P-1 de la Modificació del PGM al carrer Sant Sebastià 46-54 i avinguda Biscaia 26, projecte
efectuat pel propietari únic de l’esmentat àmbit.
3. En data 27 de febrer de 2018, el Sr.
actuant en representació de la
mercantil «Inmobiliaria Alarcón, SL», va aportar a aquest Ajuntament l’esmentada escriptura de
proposta de reparcel·lació voluntària.
La mercantil «Inmobiliaria Alarcón, SL» ha acreditat ser titular de la totalitat dels terrenys inclosos dins
l’esmentat àmbit.
4. En data 3 d’abril de 2019, l’arquitecta del Departament de Gestió Urbanística va emetre informe
tècnic de deficiències respecte a la proposta de projecte de reparcel·lació presentada.
5. En data 29 d’abril de 2019, el Sr.
actuant en representació de la mercantil
«Inmobiliaria Alarcón, SL», va atorgar escriptura pública davant del Notari de Barcelona Sr.
(núm. protocol 1.534) mitjançant la qual eleva a públic el document de modificació del
projecte de reparcel·lació de les finques incloses dins el P-1 de la Modificació del PGM al carrer Sant
Sebastià, 46-54 i avinguda Biscaia, 26. L’esmentada escriptura va ser aportada a l’Ajuntament en data 30
d’abril de 2019.
6. Un vegada subsanats els defectes advertits en l’informe tècnic, la proposta ha estat sotmesa a
informació pública pel termini d’un mes, publicant-se al BOP de data 17 de maig de 2019.
7. D’acord amb l’informe de la Cap del Departament de Servei d’Atenció al Ciutadà, durant el període
d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
8. Vist el certificat de la Secretària accidental del l’Ajuntament de data 5 de novembre de 2019, la Junta
de Govern Local en sessió celebrada el 4 de novembre de 2019 ha aprovat definitivament el projecte
d’urbanització (discontinu) consolidació estructures i urbanització c/ Biscaia.
9. El Projecte ha estat informat favorablement per l’arquitecta del departament de Gestió Urbanística
en data 14 de novembre de 2019.
Fonaments de dret

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 12433050572507645371 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

1) L’article 164.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, estableix que “totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon d’actuació

urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de comú acord i mitjançant
l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària”.

2) Vist l’article 167 de l’esmentat text legal, en cas que els terrenys inclosos en el polígon d’actuació
urbanística pertanyin a un propietari o propietaris únics, és d’aplicació el què estableixen els apartats 1
i 2 de l’article 164 del Reglament per a les reparcel·lacions voluntàries. També s’aplica l’article 164 del
Reglament quant tots els terrenys inclosos en el polígon d’actuació urbanística pertanyen a una
comunitat de béns i aquesta formula el projecte de reparcel·lació per unanimitat.
3) L’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els propietaris de sòl urbà no
consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actuació
urbanística. D’acord amb l’apartat 3 de l’esmentat article, la cessió de sòl amb aprofitament a
l’administració pot ser substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic en els supòsits en què
l’ordenació urbanística doni lloc a una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible
individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir.
Vist l’article 46 del TRLUC, l’administració actuant no participa de les càrregues d’urbanització dels
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveu l’article 43, els quals s’han de cedir urbanitzats.
D’acord amb el projecte presentat, la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic es valora en la
quantitat de 67.904’14€.
Vist l’article 151 b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, per analogia amb el supòsit d’indemnitzacions a compte dels propietaris minoritaris, el
pagament de la quantitat corresponent a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic s’haurà
d’efectuar amb anterioritat a la inscripció del projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat,
restant condicionada l’eficàcia del present acord a l’acreditació de l’esmentat pagament.
4) Pel què fa a la tramitació de l’expedient, l’article 164.2 de l’esmentat text legal estableix que “sense

necessitat d’aprovació inicial, l’administració actuant ha de sotmetre la proposta a informació pública
per un termini d’un mes i simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades
amb citació personal. L’aprovació definitiva del projecte s’ha d’ajustar al que estableix l’article 119.2.d)
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme”.

5) L’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació.
6) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 20 de juny de 2019.
Conclusió
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació
voluntària de les finques incloses dins el polígon d’actuació discontinu (P-1) de la Modificació del Pla
General Metropolità al carrer Sant Sebastià 46-54 i a l’avinguda de Biscaia 26 de Badalona.»
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària de les finques incloses dins el
polígon d’actuació discontinu (P-1) de la Modificació del Pla General Metropolità al carrer Sant Sebastià,
46-54 i a l’avinguda de Biscaia, 26 de Badalona, formulat pel propietari únic de les finques incloses dins
l’esmentat àmbit. L’eficàcia del present acord queda condicionada a l’acreditació del pagament de
l’import corresponent a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament quantificat
pel Projecte de Reparcel·lació en l’import de 67.904’14€.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació en la forma
prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió Urbanística, que haurà d’ésser al
BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de difusió corrent a Badalona.
TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix l’article 2.2.b) del
Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.
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QUART- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 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 contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns
8. Gabinet Jurídic Expedient: 2019/00027010M :
Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número 75 pels serveis d'assistència jurídica
i judicial per a la defensa de tres agents de guàrdia urbana amb TIP 412, 1420 i 500 en el procediment de
Diligencies Prèvies número 2559/2014 B3 en qualitat de denunciats, per un presumpte delicte de lesions
interposat pel Sr.
(incloses despeses procurador).
FETS I ANTECEDENTS
1. El cap de Serveis Jurídics i Administració General adscrit a l’Assessoria Jurídica, en data 7 de maig de
2015, va emetre un informe tècnic-jurídic transcrit en la part que resulta suficient deia el següent:
“1. Diligència d’inici del procediment de data 05/05/2015, de la gerent de l’Àmbit de Govern, per a la
contractació menor dels serveis professionals per a l’assistència jurídica i judicial per a la defensa
Contractació de serveis professionals per a l’assistència jurídica i judicial per a la defensa de tres agents
Guàrdia Urbana amb TIP 412, 1420 i 500 en el procediment Diligencies Prèvies núm. 2559/2014 B3 en
qualitat de denunciats, per un presumpte delicte de lesions interposat per
(incloses despeses de procurador).
2. Aquest Ajuntament no disposa dels recursos humans especialitzats propis al servei de l’Ajuntament
per dur a terme l’acció judicial de referència. Així mateix, ha finalitzat el contracte de serveis subscrit
amb l’empresa DIGESTUM LEGAL, S.L.P per a la defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms en els procediments de l’àmbit penal, com ara és el cas.
4. Es considera adient contractar per realitzar aquesta tasca a DIGESTUM LEGAL, S.L.P, per tractar-se
d’una empresa amb experiència en aquest tipus de procediments i per ser un despatx de reconegut
prestigi.
5.El pressupost presentat per l’esmentada entitat ascendeix a 850,00 EUR (IVA al 21% exclòs). Aquest
import inclou les actuacions en el marc del judici Diligències Prèvies núm. 2559/2014 B3 i l’import de
les despeses de procurador figuren incloses.
6. La despesa originada per aquest contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent del
pressupost del 2015, en prorroga del 2014.
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Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

Import Euros

2015 N 100 9220 22711

RC

201500027680

1.028,50 EUR

“
2. Resolució d’adjudicació i aprovació signat amb data 13/05/2015 despesa a favor de DIGESTUM SLP
amb CIF:B6489110-4), pel contracte de serveis professionals per a l’assistència jurídic i judicial per a la
defensa de tres agents de la Guàrdia Urbana amb TIP 412, 1420 i 500 en el procediment Diligències
Prèvies número 2559/2014 –B3, en qualitat de denunciats, per un presumpte delicte de lesions
interposat per
(incloses despeses de procurador).
3.Full d’encàrrec contracte menor signat en data 13/05/2015.
4. Sentència número 284/2018 dictada per la Audiència Provincial de Barcelona secció tercera de data
13 de juny de 2018, la qual resulta desestimatòria, absolent els agents de guàrdia urbana del delicte de
atemptat i falta de lesions.
5. Examinades les dades que consten e la Unitat funcional del Gabinet Jurídic s’ha comprovat que les
actuacions han estat realitzades i que no s’ha pagat cap quantitat anteriorment per aquestes actuacions
i que els imports s’han facturat d’acord la Base cinquena i l’annex I del plec de prescripcions tècniques
particulars.
FONAMENTS JURÍDICS
1.L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la factura número EMIT-75 presentada per DIGESTUM
LEGAL S.L.P ESB64891104, corresponent al contracte de serveis d'assistència jurídica i jurisdiccional per
a la defensa de tres agents de guàrdia urbana amb TIP 412, 1420 i 500 en el procediment de Diligencies
Prèvies número 2559/2014 B3 en qualitat de denunciats, per un presumpte delicte de lesions interposat
pel Sr.
(incloses despeses procurador).
2. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, quan a l’acreditació de la despesa generada en el període indicat i la conformitat que n’ha
prestat el servei municipal gestor del contracte.
3.Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se
d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic, la intervenció municipal ha d’informar , amb caràcter previ, la resolució administrativa que
pertoqui.
4. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’article 50.12 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és la Junta de Govern per delegació
plenària del 15 de juliol de 2019, previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit de Salut,
Habitatge i RRII, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
Únic. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura que es relacionen a continuació i amb
càrrec a la partida pressupostària 2019 - 41655RLT/9220/22711 i número d’operació 12019000046087
del pressupost municipal de despeses de l’any 2019.
Aplicació Pressupostària

Tipus document

Número document

Import

A

12019000046087

1.028,50

2019 - 41655RLT/9220/22711

Detall de les factures de l’expedient:
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Número
Factura

Data

Codi

Partida

EMIT-75

25/06/2018

12018002000

2019
- 1.028,50
41655RLT/9220
/22711

Import

NIF/CIF

Tercer

ES-B6489110-4

DIGESTUM
LEGAL S.L.P

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

9. Gabinet Jurídic Expedient: 2019/00030606J :
Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures amb número 57 i 58 pels serveis de
representació jurídica i judicial als agents de guàrdia urbana amb TIP 3001 i 3239 en les Diligències
Prèvies 1659/2015 requeriment efectuat pel Jutjat d'Instrucció núm 1 de Badalona.
FETS I ANTECEDENTS
El cap de servei de l’Assessoria Jurídica en data 23 de febrer de 2016 va emetre un informe tècnic-jurídic
que transcrit en la part que resulta suficient deia el següent:
“1. Citació del Jutjat d’instrucció número 1 de Badalona.
2. Resolució de data 23/02/2016 del cap de Serveis de l’Assessoria Jurídica, d’incoació de l’expedient de
contractació menor pels serveis professionals per tal de facilitar l’assistència jurídica en el procediment
esmentat.
3. Els honoraris són en total de 5.200,00€ (IVA exclòs) on es contempla la fase d’instrucció i la vista, i en
el cas que hi hagués recurs d’apel·lació 2.600€ (IVA exclòs), ambdós casos incloent les despeses de
procurador, restant un import de 9.438,00EUR (IVA inclòs)pel total del procediment.
4. La despesa originada per aquest contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100 9220
22711.
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Operació

Import

2016 N 100 9220 22711

RC

12016000004553

9.438,00€

Finalment, cal tenir en compte que al tractar-se d’un procés judicial la durada del contracte serà la del
procediment judicial, i la qual pot ultrapassar el termini d’un any que caracteritza el contracte menor.
5. Atès que per l’objecte de la contractació proposada ens trobem davant d’un contracte de serveis de
conformitat amb allò que s’estableix a l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
6. L’article 111 del TRLCSP estableix que en els contractes de serveis, com és el cas, la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la corresponent
factura.
7. Es consideren contractes menors, d’acord amb els articles 88 i 138.3 del TRLCSP, els contractes de
serveis d’un import inferior a 18.000 EUR (IVA exclòs).
8. Consten a l’expedient els certificats de l’empresa
(NIF:
de trobarse al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social, Agència
Tributària i l’Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que disposa a l’article 60 del TRLCSP.”
2. En data 29 d’octubre de 2019, l’advocat
(NIF:
, presenta les
factures amb número 57 i 58 per un import total de 3.146,00 iva inclòs, en concepte de la fase
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d’instrucció tant en la defensa del Sr.
com en la fase d’instrucció del Sr.
ambdues fases contemplades en el pressupost, que a continuació es relacionen:
Número Factura
57

Data
29/10/2019

Codi
12019007908

Import
1.378,00

NIF/CIF
ES-033911921-P

58

29/10/2019

12019007008

1.378,00

ES-033911921-P

Tercer

3. Els treballs facturats han estat acreditats i s’han realitzat correctament d’acord amb el objecte del
contracte en el punt primer esmentat.
4. L’import d’aquestes factures són imputables a la partida 2019 N 41500000 9220 22711 del pressupost
2019.
Aplicació Pressupostària
Tipus document
2019
- A
41500000/9220/22711

Número document
12019000041368

Import
3.146,00

FONAMENTS JURÍDICS
1.L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de les factures amb número 57 i 58 presentades per
(NIF:
- , corresponent al contracte de serveis per la defensa
jurídica i judicial dels agents de guàrdia urbana amb TIP 3001 i 3239 en les Diligències Prèvies 1659/2015
requeriment efectuat pel Jutjat d'Instrucció núm.1 de Badalona.
2. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, quan a l’acreditació de la despesa generada en el període indicat i la conformitat que n’ha
prestat el servei municipal gestor del contracte.
3.Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en tractar-se
d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic, la intervenció municipal ha d’informar , amb caràcter previ, la resolució administrativa que
pertoqui.
4. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’article 50.12 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest reconeixement de crèdit és la Junta de Govern per delegació
plenària del 15 de juliol de 2019, previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit de Salut,
Habitatge i RRII, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, s’ACORDA:
Únic. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures que es relacionen a continuació i
amb càrrec a la partida pressupostària 41500000/9220/22711 i número d’operació 12019000041368 del
pressupost municipal de despeses de l’any 2019:
Aplicació Pressupostària
2019 - 41500000/9220/22711

Tipus document
A

Número document
12019000041368

Import
3.146,00

Detall de les factures de l’expedient:
Número Factura
57
58

Data
29/10/2019

Codi
12019007908

Import
1.378,00

NIF/CIF
ES-033911921-P

29/10/2019

12019007008

1.378,00

ES-033911921-P

Tercer
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Número Factura

Data

Codi

Import

NIF/CIF

Tercer

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
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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