Secretària General

NÚM.: 30/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA:16 de desembre de 2019
HORA:10:00
DOCUMENT:Acta
A la sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a 16 de desembre de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Alejandro Pastor López
Aïda Llauradó Alvarez
Teresa González Moreno
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Helena Bayo Delgado
Julián Alamo Guijarro
Remedios Hijano Cruzado

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

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

Excusen la seva absència la regidora i l’interventor:
Rosa María Trenado Sánchez
Julián Alamo Guijarro

Regidora
Interventor

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:
Oriol Lladó i Esteller
Rosa Bertrán i Bartomeu

Regidor
Regidora

ERC-A-MES
PP

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 29 corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2019.
ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
2. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034089T :
Proposar aprovació conjunta subvencions joventut durant l’any 2019.
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3. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034082Q :
Proposar aprovació conjunta subvencions esports durant l’any 2019.
Proposicions urgents
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00033319N :
Proposar aprovació conjunta subvencions educació durant l’any 2019.
5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034345A :
Aprovació conjunta subvencions joventut durant l’any 2019.
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034390W :
Aprovació conjunta subvencions salut durant l’any 2019.
7. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034182R :
Aprovació conjunta subvencions acció cultural durant l’any 2019.
8. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034803R :
Aprovació conjunta subvencions feminismes durant l’any 2019.
9. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034344W :
Proposar aprovació conjunta subvencions serveis socials durant l’any 2019.
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 29 corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre
de 2019, la qual va ser aprovada per unanimitat.

ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
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2. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut
Expedient: 2019/00034089T :
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
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

2019/00010161S

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

LA

IMPORT

G63512412

2.905,00

OBJECTE
Acampada
Jove,
programa JovesA100

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.

2019/000101 120190000260 ARC_T
33/1
61S

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀ
RIA
2019
N
11153000 3265
48906

2.905,00

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

7.270,00

NIF

FUNDACIÓ
PRIVADA
LA
SALUT ALTA

G63512412

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.

•

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, la Junta de Govern
Local 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

2019/00010161S

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

NIF
LA

G63512412

IMPORT

OBJECTE

2.905,00

Acampada
Jove,
programa JovesA100

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
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municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports relacionats a
continuació:
EXPEDIENT

Núm. Op.

2019/0001061S 1201900002

Tipus Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀ
RIA

ARC_T

2019
N
11153000 3265
48906

6033/1

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

2.905,00

7.270,00

FUNDACIÓ
PRIVADA
LA
SALUT ALTA

NIF

G63512412

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
3. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut
Expedient: 2019/00034082Q :
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
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

2019/00010058G

AMPA
COL.LEGI G59830943
MARISTES
CHAMPAGNAT

IMPORT

OBJECTE

612,54

Organització de la jornada
Multiesportiva, i les seves
competicions de bàsquet,
futbol sala i judo durant l’any
2019

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.

2019/000100 120190000219 ARC_T
22/1
58G

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀ
RIA

IMPORT

2019 N 1121058 612,54
3411 48906

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR
2.707,00

NIF

AMPA COL.LEGI G59830943
MARISTES
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CHAMPAGNAT

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
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.
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Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
Local 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

2019/00010058G

AMPA
COL.LEGI G59830943
MARISTES
CHAMPAGNAT

IMPORT

OBJECTE

612,54

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
22/1
58G

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀ
RIA

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

2019
N 612,54
1121058 3411
48906

2.707,00

NIF

AMPA
G59830943
COL.LEGI
MARISTES
CHAMPAGNA
T

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

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.

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00033319N :
Proposar aprovació conjunta subvencions educació durant l’any 2019.
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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

2019/00027623C

ESCOLA LLORENS ARTIGAS

Q5855386H

3.428,18

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009639G

ESCOLA SALVADOR ESPRIU

Q5856351A

3.539,85

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009849F

ESCOLA ITACA

Q5856194E

1.645,68

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009886K

AMPA IES ISAAC ALBÉNIZ

G59747410

2.800,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0009863K

ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ

Q5855739H

2.896,23

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009876B

AMPA ESCOLA JUNGFRAU

G58038076

3.724,87

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009857S

ESCOLA JOSEP BOADA

Q5855874C

6.154,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009760X

AMPA IES POMPEU FABRA

G58979261

3.658,14

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00010033W

AMPA ESCOLES MINGUELLA

G58969080

3.233,58

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009568W

ESCOLA FELIU I VEGUES

Q5855298E

5.371,56

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009845A

IES VENTURA GASSOL

Q5855685C

3.051,03

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009831N

ESCOLA JOAN MIRÓ

Q5855387F

2.887,36

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009598D

AMPA FOLCH I TORRES

G64435829

2.045,67

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0009725K

ESCOLA ARTUR MARTORELL

Q5856138B

2.166,15

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0010085P

AMPA ESCOLA BUFALÀ

G63584452

3.765,33

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic
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2019/00009768H

ESCOLA MERCE RODOREDA

Q5855109D

1.793,88

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009882V

AMPA ESCOLA PROGRÈS

G62440227

3.589,56

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009778M

ESCOLA MARGARIDA XIRGU

Q5855461I

3.561,91

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009880S

AMPA ESCOLA CIÈNCIES

G65167900

2.237,28

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00010078R

AMPA ESCOLA LLEVANT

G59849786

1.006,15

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

019/000010070Q

APA EEE CAN BARRIGA

G62552302

1.820,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009867W

ESCOLA PLANAS I CASALS

Q5855648A

3.566,34

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009855J

IES BAETULO

S0800037D

2.811,85

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009887E

AMPA ESCOLA GITANJALI

G58934548

1.762,80

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009834S

ESCOLA LOLA ANGLADA

Q5855319I

1.450,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009797R

ESCOLA ALEXANDRE GALÍ

Q5855597J

4.271,16

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009871Y

APA ESCOLA LLIBERTAT

G08853772

2.048,45

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

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:
Aplicació
Pressupostària
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906

Tipus
Número
document document
ARC_T
12019000045
656
ARC_T
12019000045
657
ARC_T
12019000045
659
ARC_T
12019000045
661
ARC_T
12019000045
668
ARC_T
12019000045
664
ARC_T
20190000455
61
ARC_T
12019000045
672
ARC_T
12019000045
676
ARC_T
12019000045
685

Descripció

Import

Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de
llibres de text per a l'any 2019

3.428,18

Import a
justificar
37.716,13

3.539,85

25.230,00

1.645,68

2.350,97

2.800,00

5.600,00

2.896,23

10.013,49

3.724,87

10.035,16

6.154,00

9.000,00

3.658,14

40.000,00

3.233,58

6.467,16

5.371,56

18.600,00
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2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906

ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T

2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906

ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T

12019000045
688
12019000045
699
12019000045
701
12019000045
660

Convocatòria subvencions per a socialització de 3.051,03
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de 2.887,36
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de 2.045,67
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de 2.166,15
llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització de 3.765,33
12019000045 llibres de text per a l'any 2019
663
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 1.793,88
670
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 3.589,56
671
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 3.561,91
680
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 2.237,28
697
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 1.006,15
700
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 1.820,00
691
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 3.566,34
653
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 2.811,85
698
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 1.762,80
675
llibres de text per a l'any 2019
20190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de 1.450,00
73
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 4.271,16
677
llibres de text per a l'any 2019
12019000045 Convocatòria subvencions per a socialització de 2.048,45
703
llibres de text per a l'any 2019

29.000,00
10.600,00
5.026,00
5.300,00
23.000,00
6.200,00
31.500,00
16.500,00
13.400,00
1.437,36
2.600,00
15.797,00
13.700,00
11.129,92
2.900,00
20.949,38
4.585,68

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, la Junta de Govern
Local 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

2019/00027623C

ESCOLA LLORENS ARTIGAS

Q5855386H

3.428,18

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009639G

ESCOLA SALVADOR ESPRIU

Q5856351A

3.539,85

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009849F

ESCOLA ITACA

Q5856194E

1.645,68

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009886K

AMPA IES ISAAC ALBÉNIZ

G59747410

2.800,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0009863K

ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ Q5855739H

2.896,23

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009876B

AMPA ESCOLA JUNGFRAU

G58038076

3.724,87

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009857S

ESCOLA JOSEP BOADA

Q5855874C

6.154,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic
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2019/00009760X

AMPA IES POMPEU FABRA

G58979261

3.658,14

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00010033W

AMPA ESCOLES MINGUELLA

G58969080

3.233,58

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009568W

ESCOLA FELIU I VEGUES

Q5855298E

5.371,56

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009845A

IES VENTURA GASSOL

Q5855685C

3.051,03

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009831N

ESCOLA JOAN MIRÓ

Q5855387F

2.887,36

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009598D

AMPA FOLCH I TORRES

G64435829

2.045,67

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0009725K

ESCOLA ARTUR MARTORELL

Q5856138B

2.166,15

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/0010085P

AMPA ESCOLA BUFALÀ

G63584452

3.765,33

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009768H

ESCOLA MERCE RODOREDA

Q5855109D

1.793,88

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009882V

AMPA ESCOLA PROGRÈS

G62440227

3.589,56

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009778M

ESCOLA MARGARIDA XIRGU

Q5855461I

3.561,91

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009880S

AMPA ESCOLA CIÈNCIES

G65167900

2.237,28

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00010078R

AMPA ESCOLA LLEVANT

G59849786

1.006,15

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

019/000010070Q

APA EEE CAN BARRIGA

G62552302

1.820,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009867W

ESCOLA PLANAS I CASALS

Q5855648A

3.566,34

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009855J

IES BAETULO

S0800037D

2.811,85

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009887E

AMPA ESCOLA GITANJALI

G58934548

1.762,80

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009834S

ESCOLA LOLA ANGLADA

Q5855319I

1.450,00

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009797R

ESCOLA ALEXANDRE GALÍ

Q5855597J

4.271,16

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

2019/00009871Y

APA ESCOLA LLIBERTAT

G08853772

2.048,45

E4 Foment de la socialització de llibres de text i
material didàctic

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:
Aplicació
Pressupostària
2019 31014034/3204/48906

Tipus
Número
Descripció
document document
ARC_T
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
56
llibres de text per a l'any 2019

Import
3.428,18

Import a
justificar
37.716,13
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2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 ARC_T
31014034/3204/48906
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 N 31014034 3204 48906 ARC-T
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906

ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T
ARC_T

120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
57
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
59
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
61
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
68
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
64
llibres de text per a l'any 2019
201900004556 Convocatòria subvencions per a socialització de
1
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
72
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
76
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
85
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
88
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
99
llibres de text per a l'any 2019
120190000457 Convocatòria subvencions per a socialització de
01
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
60
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
63
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
70
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
71
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització
80
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització
97
llibres de text per a l'any 2019
120190000457 Convocatòria subvencions per a socialització
00
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització
91
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
53
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
98
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
75
llibres de text per a l'any 2019
201900004567 Convocatòria subvencions per a socialització de
3
llibres de text per a l'any 2019
120190000456 Convocatòria subvencions per a socialització de
77
llibres de text per a l'any 2019
120190000457 Convocatòria subvencions per a socialització de
03
llibres de text per a l'any 2019

3.539,85

25.230,00

1.645,68

2.350,97

2.800,00

5.600,00

2.896,23

10.013,49

3.724,87

10.035,16

6.154,00

9.000,00

3.658,14

40.000,00

3.233,58

6.467,16

5.371,56

18.600,00

3.051,03

29.000,00

2.887,36

10.600,00

2.045,67

5.026,00

2.166,15

5.300,00

3.765,33

23.000,00

1.793,88

6.200,00

3.589,56

31.500,00

de 3.561,91

16.500,00

de 2.237,28

13.400,00

de 1.006,15

1.437,36

de 1.820,00

2.600,00

3.566,34

15.797,00

2.811,85

13.700,00

1.762,80

11.129,92

1.450,00

2.900,00

4.271,16

20.949,38

2.048,45

4.585,68

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
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5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00034345A :
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
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

2019/00010057A

EL
MICAQUER
ESPLAI
TEMPS LLIURE DIPLODOCUS

2019/00010087X

CONVENTO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE
LAS CARMELITAS (CRACRAC)

2019/00009929H

NIF

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL DISTRICTE
APATXE

G59500645

IMPORT

OBJECTE

3.675,00

Esplai Diplodocus,
Casals infantils, EL
GALL, activitats de
lleure i CUM, usuaris
del Micaquer
Colònies any 2019

1.645,00
R0802090A
840,00
G64647910

Projecte Coco i
Kapomba de
percussió

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
PRESSUPOSTÀ
RIA

IMPORT

IMPORT
JUSTIFICAR

A INTERESSAT

NIF

2019/000100 120190000260 ARC_T
35/1
57A

2019
N
11153000 3265
48906

3.675,00

16.950,00

EL MICAQUER
ESPLAI TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS

G59500645

2019/000100 120190000260 ARC_T
19/1
87X

2019
N
11153000 3265
48906

1.645,00

17.135,00

CONVENTO DE
NUESTRA
SEÑORA
DEL
CARMEN DE LAS

R0802090A
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CARMELITAS
(CRA-CRAC)
2019/000099 120190000260 ARC_T
24/1
29H

2019
N
11153000 3265
48906

840,00

2.272,00

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURA
L DISTRICTE
APATXE

G64647910

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
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.
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Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
Local 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

2019/00010057A

EL
MICAQUER
ESPLAI
TEMPS LLIURE DIPLODOCUS

G59500645

3.675,00

Esplai Diplodocus,
Casals infantils, EL
GALL, activitats de
lleure i CUM, usuaris
del Micaquer

2019/00010087X

CONVENTO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE
LAS CARMELITAS (CRACRAC)

R0802090A

1.645,00

Colònies any 2019

2019/00009929H

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL DISTRICTE
APATXE

G64647910

840,00

Projecte Coco i
Kapomba de
percussió

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
PRESSUPOSTÀ
RIA

IMPORT
JUSTIFICAR

A INTERESSAT

NIF

2019/0001005 120190000260 ARC_T
7A
35/1

2019
N
11153000 3265
48906

3.675,00

16.950,00

EL
MICAQUER
ESPLAI
TEMPS
LLIURE
DIPLODOCUS

G59500645

2019/0001008 120190000260 ARC_T
7X
19/1

2019
N
11153000 3265
48906

1.645,00

17.135,00

CONVENTO
DE
NUESTRA
SEÑORA
DEL
CARMEN DE LAS
CARMELITAS
(CRA-CRAC)

R0802090A

2019/0000992 120190000260 ARC_T
9H
24/1

2019
N
11153000 3265
48906

840,00

2.272,00

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
DISTRICTE
APATXE

G64647910

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
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Vots a favor: 7
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00034390W :
Aprovació conjunta subvencións salut durant l’any 2019.
{Al
buscar
el
marcador
(
RecuperaTextoMarcador(PTS_INF_PROP,PTS_INFPRO_WORD_CAT,I_Ante,F_Ante) ) se produjo un
error: es.tao.buroweb.report.error.PublicDataException: Error al intentar calcular resultado con
es.tao.buroweb.motores.mtrprc.calculators.MarcadoresRecuperaTextoMarcador para el objeto con
dboid 6265100181560661207753}
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
Local 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

2019/00014183N

FUNDACIO PRIVADA AMIBA

G60452703

3.740,00 €

2019/00014118Q

ALCER BARCELONA ASSOC
LLUITA CONTRA MALALTIES
DEL RONYO

G08698367

950,44 €

Atenció integral als malalts
renals i campanyes de
prevenció i sensibilització

2019/00014180D

AACIC-ASSOCIACIÓ
CARDIOPATIES CONGÈNITES

G60605318

2.500 €

Atenció directa a infants i
joves amb cardiopatia

2019/00014202P

ASSOCIACIO DE LA PARALISI
CEREBRAL- ASPACE

G08393936

800 €

2019/00014185Z

ASSOCIACIO ESPECIES
DESPROTEGIDES

G66523010

2.008 €

Gestió de colònies de gats
del carrer

2019/00014128A

FUNDACIO D’ONCLOLOGIA
INFANTIL ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

G58644865

2.957 €

Programa
d’acompanyament a nens i
joves amb malalties de
llarga durada

2019/00014166H

BADALONA RUNNIG

G65652737

1.000 €

Fem salut 2019-Mes de la
vida activa

2019/00014208Z

ASSOCIACIO DE FAMILIARS
DE MALALTS D’ALZHEIMER
DE BADALONA,SANTA
COLOMA I SANT ADRIÀ DE
BESOS

G64127558

2.500 €

A prop teu-Nou traçatAcompanyar en el dol

ASOCIACION FAMILIARES
ENFERMOS MENTALESSALUT MENTAL DEL
BARCELONES NORD

G61392536

1.372,50€

2019/00014191C

ASSOCIACIO MES K ANIMALS

G66894916

2.760 €

Dignificar la vida dels gats i
gossos de carrer

2019/00014181X

FUNDACIO GRESOL

G61369526

3.970 €

Programa integral d’atenció

2019/00014199M

OBJECTE
NES-No estàs sol

Botigueta al carrer

Del Arte a @Marte
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PROJECTE HOME

a adolescents i joves amb
addicions i en risc d’exclusió
social de BDN

2019/00014135X

ASSOCIACIO ESPANYOLA
CONTRA EL CANCER

G28197564

2.148 €

Acompanyament al malalt
oncològic i a la seva família

2019/00014143H

ASAUPAM-INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA EN DROGUES

G62008776

1.435 €

Descarregat’ho 2019

2019/00014140S

ASOCIACION SEGUNDA
OPORTUNIDAD ANIMAL
ASOA

G61448460

1.000 €

Protecció dels animals

2019/00014154Y

ASOCIACION SOS BDN

G66607193

3.400 €

Defensa animal

2019/00014124E

ISOM SCCL

F61969093

4.236 €

Cangurs especialitzats

2019/00014187Q

TAI CHI, SALUT I
CONSCIENCIA

G64779911

1.723,06 €

2019/00014184J

TDAH BADALONA

G67093757

1.500 €

Donar suport a persones
grans dependents i a usuaris
de residencies
Servei d’Atenció a les
Famílies

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

Núm. Op

Tipus Op

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT A
JUSTIFICAR

INTERESSAT

NIF

2019/00014183N

120190000387 ARC_T
25

2019 41937117/3110/48906

3.740 €

13.000 €

FUNDACIO
G60452703
PRIVADA AMIBA

2019/00014118Q

120190000385 ARC_T
59

2019 41937117/3110/48906

950,44 €

6.700 €

ALCER
BARCELONA
ASSOC LLUITA
CONTRA
MALALTIES DEL
RONYO

G08698367

2019/00014180D

120190000387 ARC_T
14

2019 41937117/3110/48906

2.500 €

6.500 €

AACICASSOCIACIÓ
CARDIOPATIES
CONGÈNITES

G60605318

2019/00014202P

120190000387 ARC_T
21

2019 41937117/3110/48906

800 €

1609,48 €

ASSOCIACIO DE
LA PARALISI
CEREBRALASPACE

G08393936

2019/00014185Z

120190000387 ARC_T
20

2019 41937117/3110/48906

2.008 €

5.700 €

ASSOCIACIO
ESPECIES
DESPROTEGIDES

G66523010

2019/00014128A

120190000387 ARC_T
23

2019 41937117/3110/48906

2.957 €

10.300 €

FUNDACIO
D’ONCOLOGIA
INFANTIL
ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

G58644865

2019/00014166H

120190000385 ARC_T
53

2019 41937117/3110/48906

1.000 €

2.000 €

BADALONA
RUNNIG

G65652737

2019/00014208Z

120190000387 ARC_T
16

2019 41937117/3110/48906

2.500 €

23.000 €

ASSOCIACIO DE
FAMILIARS DE

G64127558
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MALALTS
D’ALZHEIMER DE
BADALONA,SAN
TA COLOMA I
SANT ADRIÀ DE
BESOS
2019/00014199M

120190000385 ARC_T
65

2019 41937117/3110/48906

1.372,50 €

2.745 €

ASOCIACION
FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALESSALUT MENTAL
DEL
BARCELONES
NORD

G61392536

2019/00014191C

120190000387 ARC_T
19

2019 41937117/3110/48906

2.760€

11.600 €

ASSOCIACIO MES G66894916
K ANIMALS

2019/00014181X

120190000387 ARC_T
15

2019 41937117/3110/48906

3.970 €

26.016,03 €

FUNDACIO
G61369526
GRESOL
PROJECTE HOME

2019/00014135X

120190000387 ARC_T
22

2019 41937117/3110/48906

2.148 €

24.920 €

2019/00014143H

120190000387 ARC_T
17

2019 41937117/3110/48906

1.435 €

2019/00014140S

120190000387 ARC_T
26

2019 41937117/3110/48906

2019/00014154Y

120190000387 ARC_T
18

2019/00014124E

ASSOCIACIO
ESPANYOLA
CONTRA EL
CANCER

G28197564

2.871,52 €

ASAUPAMINTERVENCIO
COMUNITÀRIA
EN DROGUES

G62008776

1.000 €

4.000 €

ASOCIACION
SEGUNDA
OPORTUNIDAD
ANIMAL ASOA

G61448460

2019 41937117/3110/48906

3.400 €

7.200 €

ASOCIACION SOS G66607193
BDN

120190000387 ARC_T
24

2019 41937117/3110/48906

4.236 €

12.946,24 €

2019/00014187Q

120190000387 ARC_T
27

2019 41937117/3110/48906

1.723,06 €

4.000 €

TAI CHI, SALUT I G64779911
CONSCIENCIA

2019/00014184J

120190000387 ARC_T
13

2019 41937117/3110/48906

1.500 €

4.500 €

TDAH
BADALONA

ISOM SCCL

F61969093

G67093757

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

7. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut
Expedient: 2019/00034182R :
Aprovació conjunta subvencions acció cultural durant l’any 2019.
I. ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de
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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

2019/0000924 ASOCIACIÓN
CULTURAL G62386602
6W
EXTREMEÑA ZURBARAN

IMPORT

OBJECTE

500

col·laborar amb el premi de Pintura

365

col·laborar amb les jornades de difusió
de la Cultura extremenya integrada a
Catalunya

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.

2019/0000924
6W

12019000038 ARC_T
777
12019000038
778

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPOR IMPORT A INTERESSAT
T
JUSTIFICA
R

2019 31220049 3347 500
48906
365

500

NIF

ASOCIACIÓN CULTURAL G62386602
EXTREMEÑA ZURBARAN

1150,7

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
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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, la Junta de Govern
Local 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

IMPOR
T

2019/0000924
6W

500
ASOCIACIÓN CULTURAL EXTREMEÑA G6238660
365
ZURBARAN
2

OBJECTE
col·laborar amb el premi de Pintura
col·laborar amb les jornades de difusió de la
Cultura extremenya integrada a Catalunya

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 12433051044323735774 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretària General

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

IMPOR IMPORT A INTERESSAT
T
JUSTIFICA
R

2019/0000924
6W

12019000038
500
777
ARC_T 2019 31220049 3347
48906
12019000038
365
778

500

NIF

ASOCIACIÓN
CULTURAL
EXTREMEÑA ZURBARAN
G62386602

1150,7

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
8. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut
Expedient: 2019/00034803R :
Aprovació conjunta subvencions feminismes 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:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00030322M

ISOMSCCL

F61969093

4.135,67 €

Xarxa d’intercanvi i suport:
mares del món

2019/00013558P

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT G63512412
ALTA

680€

Projecte Espai Arrel

1.600,00€

Projecte FAR

TORNE’M-HI

1.820.00€

Col·lectiu LGTBIQ+ de Badalona

2019/00013551R

G67238154
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2019/00013563J

FUNDACIÓ ATENEU SANT
ROC

G63781157

7.480,00 €

Formació de Dones LAILA

2019/00017994M

SURT FUNDACIÓ DE DONES G64404213

4.040,00 €

Projecte GRANDIOSES

3. 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
F61969093

2019/00030322M 12019000045718 ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

4.135,67€

16.542,67€

ISOM SCCL

2019/00013558P

2019 N 10051000
231005 48906

680,00€

1.815,00€

1.600,00€

4.450,00€

FUNDACIÓ
G63512412
PRIVADA SALUT
ALTA

2019/00013551R 12019000045725 ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

1.820,00€

7.280,00€

TORNE’M-HI

G67238154

2019/00013563J

12019000045474 ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

7.480,00€

31.960,00€

FUNDACIÓ
ATENEU SANT
ROC

G63781157

2019/00017994M 12019000045721 ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

4.040,00€

10.100€

SURT
FUNDACIÓ DE
DONES

G64404213

12019000045720 ARC_T
12019000045719

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
Local ACORDA:

III. 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 referents a feminismes i
col·lectiu LGTBIQ+, al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a continuació
es relaciona:

EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00030322M

ISOMSCCL

F61969093

4.135,67 €

Xarxa d’intercanvi i suport:
mares del món

2019/00013558P

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT G63512412
ALTA

680€

Projecte Espai Arrel

1.600,00€

Projecte FAR

2019/00013551R

TORNE’M-HI

G67238154

1.820,00€

Col·lectiu LGTBIQ+ de Badalona

2019/00013563J

FUNDACIÓ ATENEU SANT
ROC

G63781157

7.480,00 €

Formació de Dones LAILA

2019/00017994M

SURT FUNDACIÓ DE DONES

G64404213

4.040,00 €

Projecte GRANDIOSES

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
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continuació:
EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/00030322
M

12019000045718

ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

4.135,67€

16.542,67€

ISOM SCCL

F61969093

2019/00013558P 12019000045720

ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

680,00

1.815,00

G63512412

1.600,00

4.450,00

FUNDACIÓ
PRIVADA
SALUT ALTA

12019000045719
2019/00013551R 12019000045725

ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

1.820,00€

7.280,00€

TORNE’M-HI

G67238154

2019/00013563J

12019000045474

ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

7.480,00€

31.960,00€

FUNDACIÓ
ATENEU SANT
ROC

G63781157

2019/00017994
M

12019000045721

ARC_T

2019 N 10051000
231005 48906

4.040,00€

10.100€

SURT
FUNDACIÓ DE
DONES

G64404213

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 del present acord.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

9. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut Expedient:
2019/00034344W :
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
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següents expedients:
Número
Expedient

Interessat

CIF

Import

Objecte

2019/000
08203V

PLATAFORMA DEIXEM DE SER
INVISIBLES

G63451413

5.086,00

2019/000
11680Q

INTEGRACIÓ SOCIAL DELS
MENORS SCCL - ISOM

F61969093

24.600,00

2019/000
11729L

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

G59685784

2019/000
11746J

FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

G61751863

2019/000
11775L

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

27.160,00

2019/000
11968M

CASAL DELS INFANTS PER L’ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

G08828998

16.095,00

2019/000
12317D

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

G61391850

2019/000
012321J

FUNDACIÓ
SANT ROC

G63781157

2019/000
12325V

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

G61645115

2019/000
12327L

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT ALTA

G63512412

PRIVADA

ATENEU

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Herois
del dia a dia"

Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Actuacions d’èxit per a la inclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Casal
5.559,00 d’estiu inclusiu per adolescents en situació de risc
d’exclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Foment
8.360,00
de l’autonomia personal i social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Inclusió social de persones en risc d’exclusió"

Subvenció de caràcter social pel projecte: "Espai
Familiar Comunitari"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
22.500,00 "Acompanyament preventiu a menors i famílies
en situació de vulnerabilitat social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
18.000,00
"Atenció a infants en situació de vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel projecte: "Difusió
de la cultura Gitana"
Subvenció de caràcter social pel projecte
31.150,00 "Activitats socioeducatives adreçades a infants i
famílies en situació de vulnerabilitat
5.187,50

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

2019/0000
8203V

12019000
ARC_T
025293

2019/0001
1680Q

12019000
ARC_T
025277

2019/0001
1729L

12019000
ARC_T
025299

2019/0001
1746J

12019000
ARC_T
025306

2019/0001
1775L

12019000
ARC_T
025292

2019/0001
1968M

12019000
ARC_T
025290

2019/0001
2317D

12019000
ARC_T
025289

2019/0000
12321J

12019000
ARC_T
025287

Aplicació
pressupostària
201931412032/231002/48
906
201931412032/231002/48
906
201931412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906

Import

Import a
justificar

Interessat

CIF

1.983,54

5.086,00

PLATAFORMA DEIXEM DE
SER INVISIBLES

G63451413

24.600,00

62.005,48

INTEGRACIÓ SOCIAL DELS
MENORS SCCL - ISOM

G60439189

5.559,00
8.360,00

13.081,43
58.300,00

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA
FUNDACIÓ
SIQUE

LA
PRIVADA

G59685784
G61751863

27.160,00

59.984,34 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

16.095,00

CASAL DELS INFANTS PER
37.838,24 L’ACCIÓ SOCIAL ALS G08828998
BARRIS

22.500,00

55.000,00

FUNDACIÓ
BLANCH

18.000,00

44.748,00

FUNDACIÓ
PRIVADA
G63781157
ATENEU SANT ROC

CARLES

Q2866001G

G61391850
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2019/0001
2325V

12019000
ARC_T
025287

2019/0001
2327L

12019000
ARC_T
025305

2019
31412032/231002/48
906
2019
31412032/231002/48
906

5.187,50
31.150,00

12.150,00

FUNDACIÓ PRIVADA PERE
G61645115
CLOSA

70.000,00

FUNDACIÓ
SALUT ALTA

PRIVADA

G63512412

II. FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), regula
el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens,
organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents, conté la
Regulació Transitòria de les Subvencions.
4) En compliment de la disposició transitòria primera en relació a disposició final primera, apartat 2, de
la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de subvencions al règim
jurídic establert a la referida llei pel que fa als preceptes que tenen caràcter de legislació bàsica segons
l´art. 9 LGS, amb excepció de l´aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, elaboració del qual
preceptua l´art. 8 LGS amb caràcter previ a l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels
objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació el termini necessari per a la seva consecució les
despeses previsibles i les seves fonts de finançament amb sotmetiment en tot cas, al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
L’esmentada adaptació s´ha realitzat a l´empara de l´art 172 LGS, mitjançant la corresponent regulació a
l´Annex IV de les bases d’execució del pressupost municipal de 2019.
5) En data 29 de gener de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases específiques que
regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per concurrència
competitiva durant l’any 2019, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 5 de febrer de 2019, per a la seva aprovació definitiva.
6) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències pròpies dels Municipis, les Províncies,
les Illes i la resta d’entitats locals territorials només podran ser determinades per llei i s’exerciran en
règim d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva
programació i execució amb les altres Administracions Públiques.
7) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense perjudici de les
seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els seus Estatus d’Autonomia, en
el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció als principis d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i racionalització de les estructures administratives.
8) L’article 25.2 lletra e) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article primer de la
LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en
els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, l’evaluació i informació de
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
9) L’annex H) Àrea de Serveis Socials conté les bases específiques vigents per aquesta convocatòria, i
estableix les condicions i requisits que s’han d’acreditar, els criteris de valoració de les sol·licituds, que
segons els informes tècnics del servei que consten als expedients, els sol·licitants compleixen amb
aquestes requisits.
10) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, disposa que correspon als
municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions,
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d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació
de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local
supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d’inspecció i control en
matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar
social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
11) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix qui
correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a
petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa
de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en
un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la
xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal
quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment si hi ha
menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració
i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de
risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i
residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més
vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que
li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes
de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis
socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per
causes judicials.
12) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització prèvia de
la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
13) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució de la
concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb
la Tresoreria Municipal.
14) Les informes tècnics que consten a l’expedient proposen satisfer una bestreta de fins al 50 per 100
de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o
avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la normativa
reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran
efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
15) Atesa la instrucció rebuda pel que fa a la tramitació conjunta de la proposta per part dels Serveis
jurídics i d'administració general de l'Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns a l'objecte de que
s'elevi a la propera sessió de Junta de Govern Local.
16) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les subvencions de la
present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions, és l’alcalde a
proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta d’acord:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL), no hi ha obstacle
legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de Govern
Local ACORDA:
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

CIF

Import

2019/000
08203V

PLATAFORMA DEIXEM DE SER
INVISIBLES

G63451413

5.086,00

2019/000
11680Q

INTEGRACIÓ SOCIAL DELS MENORS
SCCL - ISOM

F61969093

24.600,00

2019/000
11729L

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

G59685784

2019/000
11746J

FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE

G61751863

2019/000
11775L

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

27.160,00

2019/000
11968M

CASAL DELS INFANTS PER L’ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

G08828998

16.095,00

2019/000
12317D

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

G61391850

22.500,00

2019/000
012321J

FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU SANT
ROC

G63781157

18.000,00

2019/000
12325V

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

G61645115

5.187,50

2019/000
12327L

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT ALTA

G63512412

31.150,00

Objecte
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Herois del dia a dia"

Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Actuacions d’èxit per a la inclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
5.559,00 "Casal d’estiu inclusiu per adolescents en
situació de risc d’exclusió social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
8.360,00
"Foment de l’autonomia personal i social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Inclusió social de persones en risc d’exclusió"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Espai Familiar Comunitari"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Acompanyament preventiu a menors i
famílies en situació de vulnerabilitat social"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Atenció a infants en situació de
vulnerabilitat"
Subvenció de caràcter social pel projecte:
"Difusió de la cultura Gitana"
Subvenció de caràcter social pel projecte
"Activitats socioeducatives adreçades a infants
i famílies en situació de vulnerabilitat
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SEGON.- Aprovar la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a l'apartat
primer de la present proposta, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost
municipal de depeses, a les referències d’expedient, números d'operació i imports relacionats a
continuació:
Exp

Op

Tipus

2019/00008 12019000
203V
025293

ARC_T

2019/00011 12019000
680Q
025277

ARC_T

2019/00011
729L

12019000
025299

ARC_T

2019/00011 12019000
746J
025306

ARC_T

2019/00011 12019000
775L
025292

ARC_T

2019/00011 12019000
968M
025290

ARC_T

2019/00012 12019000
317D
025289

ARC_T

2019/00001 12019000
2321J
025287

ARC_T

2019/00012 12019000
325V
025287

ARC_T

2019/00012 12019000
327L
025305

ARC_T

Aplicació
pressupostària
201931412032/231002/
48906
201931412032/231002/
48906
201931412032/231002/
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
2019
31412032/231002/
48906

Import

Import a
justificar

Interessat

CIF

1.983,54

5.086,00

PLATAFORMA DEIXEM DE
G63451413
SER INVISIBLES

24.600,00

62.005,48

INTEGRACIÓ SOCIAL DELS
G60439189
MENORS SCCL - ISOM

5.559,00
8.360,00

13.081,43
58.300,00

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA
FUNDACIÓ
SIQUE

LA
PRIVADA

G59685784
G61751863

27.160,00

59.984,34 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

16.095,00

CASAL DELS INFANTS PER
37.838,24 L’ACCIÓ SOCIAL ALS G08828998
BARRIS

22.500,00

55.000,00

FUNDACIÓ
BLANCH

18.000,00

44.748,00

FUNDACIÓ
PRIVADA
G63781157
ATENEU SANT ROC

5.187,50

12.150,00

FUNDACIÓ
PERE CLOSA

PRIVADA

70.000,00

FUNDACIÓ
SALUT ALTA

PRIVADA

31.150,00

CARLES

Q2866001G

G61391850

G61645115
G63512412

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.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
Precs i preguntes
No se’n van 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.
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Signatures:
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