Secretaria General

NÚM.: 31/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Extraordinària
DATA: 23 de desembre de 2019
HORA: 10:00
DOCUMENT: Acta
A la Sala de la tercera Planta de l’Edifici El Viver, a 23 de desembre de 2019, es reuneix Junta
de Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Alejandro Pastor López
Aïda Llauradó Alvarez
Jordi Subirana Ortells
Rubén Guijarro Palma
Andrea Zapata Alfonso
Rosa María Trenado Sánchez
Julián Álamo Guijarro
Miguel Amor Castillo

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

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
BeCP

Regidora (2a tinent d’alcalde)
Regidora

PSC
PSC

Excusen la seva absència:
Teresa González Moreno
Helena Bayo Delgado
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
Carme Martínez Ruzafa
David Torrents i Mingarro

Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

ERC-A-MES
PP
GBeC
JxCB

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 30 corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2019.
ÀMBIT DE GOVERN I TERRITORI
2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00016393Z :
Aprovació del projecte d’urbanització de l’espai interior d’illa al carrer Numància (UA 4a 4b i 4c
del PERI de Sistrells).
3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00029293B :
Aprovació del projecte d’urbanització de la zona verda del carrer Cervantes (entre l’avinguda
Alfons XIII i Marquès de Montroig).
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ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00034638C :
Aprovació subvenció participació durant l’any 2019.
5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00035152M :
Aprovació conjunta subvencions joventut durant l’any 2019.
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00035360Y :
Aprovació conjunta subvencions cultura durant l’any 2019.
7. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00035399E :
Aprovació subvenció esports durant l’any 2019.
8. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. Expedient:
2019/00034790B :
Aprovació conjunta subvencions educació durant l’any 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 30 corresponent a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de
2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 16 de
desembre de 2019, la qual va ser aprovada per unanimitat.
ÀMBIT DE GOVERN I TERRITORI
2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00016393Z :
Aprovació del projecte d’urbanització de l’espai interior d’illa al carrer Numància (UA 4a
4b i 4c del PERI de Sistrells).
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització de l’espai interior d’illa al carrer Numància ( UA4a 4b i 4c del PERI de sistrells),
redactat pel professional
i promogut per la Societat Urbanística
Metropolitana Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA).
En data 15/02/2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’avantprojecte de «Millora de la
urbanització de l’espai interior d’illa del carrer Numància».
En data 31/07/2017 REGESA va presentar per a l’aprovació el projecte de referència.
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El projecte va ser informat pels departaments municipals del Servei de via pública (08/11/2017),
i del Servei de Medi Ambient (18/06/2018), els quals consten a l’expedient.
El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (13/06/2019), segons aquest informe emès pel tècnic municipal del Departament de
Control de Projectes i Obres d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi
ha impediments per a la seva aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa
bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 690.110,73€ (valor estimat d’import
570.339,45€ i l’IVA aplicable -21%- de 119.771,28€).
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria,
els Plecs de Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall
necessaris per definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i
resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24
d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que
requereix aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini d’un mes i
aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a
la resolució inicial, i també haurà de publicar-se.
4.- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb
l’article 21.1 apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a
l’alcalde, qui ha delegat aquesta competència, en la Junta de Govern Local.
PRIMER.- Aprovar el Projecte d’urbanització de l’espai interior d’illa al carrer Numància ( UA4a
4b i 4c del PERI de sistrells), redactat pel professional
, i promogut per
la Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA).
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 690.110,73€ (valor estimat d’import
570.339,45€ i l’IVA aplicable -21%- de 119.771,28€).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa Expedient: 2019/00029293B :
Aprovació del projecte d’urbanització de la zona verda del carrer Cervantes (entre
l’avinguda Alfons XIII i Marquès de Montroig).
Relació de fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació la modificació del
Projecte d’urbanització de la Zona verda del carrer Cervantes, redactat per Ponsirenas-Puig i
associats SLP i promogut per la societat Barreres SA.
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El projecte ha estat supervisat pel Departament de Control de Projectes i Obres d’Urbanització
privada (27/11/2019), pel departament de manteniment de la via pública (06/11/2019),
departament de Gestió del Verd Urbà (21/11/2019), els quals consten a l’expedient.
Segons informe emès pel tècnic municipal del Departament de Control de Projectes i Obres
d’Urbanització privada que ha supervisat la documentació no hi ha impediments per a la seva
aprovació i incorpora totes les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les
d’obligat compliment.
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 437.765,11€ (valor estimat d’import
361.789,35€ i l’IVA aplicable -21%- de 75.975,76€).
Fonaments jurídics
1.- Les obres d’urbanització, seguint el que determinen l’article 234.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i 10 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), es regeixin pel previst en el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost) i en el seu desenvolupament reglamentari.
2.- La documentació dels projectes s’ha d’ajustar al previst en l’article 72 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (D.L 1/2010, de 3 d’agost), en relació als articles 21 i ss del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) i inclou la memòria,
els Plecs de Prescripcions tècniques generals i particulars, els plànols de conjunt i de detall
necessaris per definir l’obra, el pressupost amb estat d’amidaments, preus descomposts i
resum, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció prescrit en el RD1627/1997, de 24
d’octubre.
3.- El procediment aplicable és el previst en l’article 119.2 del TRLU i 22 del ROAS que
requereix aprovació inicial per l’òrgan competent, informació pública per termini d’un mes i
aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva podrà ser automàtica si així queda establert a
la resolució inicial, i també haurà de publicar-se.
4.- Competència. La competència per a l’aprovació de projectes d’urbanització, d’acord amb
l’article 21.1 apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcalde,
qui ha delegat aquesta competència, en la Junta de Govern Local.
PRIMER.- Aprovar el Projecte d’urbanització la modificació del Projecte d’urbanització de la
Zona verda del carrer Cervantes, redactat per la societat Ponsirenas-Puig i associats SLP i
promogut per la societat Barreres SA .
L’import total del pressupost del projecte actualitzat és de 437.765,11€ (valor estimat d’import
361.789,35€ i l’IVA aplicable -21%- de 75.975,76€).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin
presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de no
haver-hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
ÁMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00034638C:
Aprovació subvenció participació durant l’any 2019.
I. ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases específiques reguladores de la concessió
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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

2019/00013101B

AV.
ALTA

NIF

IMPORT

OBJECTE

SALUT G58893058 2.975,50 € Cursos i tallers.(Classes d’ìnformàtica i
anglès).
Activitats de solidaritat:
-Campanya cap infant sense joguina.
-Campanya per a enfermetats
minoritàries a Can Ruti.
Activitats socioculturals.(Sortides
culturals conèixer Catalunya.
Programes per promoure la participació
veïnal.

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
PRESSUPO
STÀRIA

IMPORT

2019/000131 1209000000
01B
26438

ARC_T

2019
N 2.975,50 €
40959015
9241 48906

IMPORT
A INTERESSA NIF
JUSTIFICAR T
5.950,00 €

AV. SALUT G58893058
ALTA

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).
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• 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.
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

2019/00013101B

AV. SALUT ALTA

G58893058

2.975,50 €

Cursos i tallers.(Classes d’informàtica i anglès).
Activitats de solidaritat:
-Campanya cap infant sense joguina.
-Campanya per a enfermetats minoritàries a
Can Ruti.
Activitats socioculturals.(Sortides culturals
conèixer Catalunya.
Programes per promoure la participació veïnal.
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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:
EXPEDIENT Núm. Op.

Tipus Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOS
TÀRIA

IMPORT

2019/000131 1209000000
01B
26438

ARC_T

2019
N 2.975,50 €
40959015
9241 48906

IMPORT
A INTERESSAT NIF
JUSTIFICAR
5.950,00 €

AV.
SALUT G58893058
ALTA

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat
Vots a favor: 6
5. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00035152M:
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

IMPORT

OBJECTE

2019/00010196G

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

LA

G59685784

6.090,00

Esplai cap de setmana,
esplais diaris i els casals
de vacances de l’any 2019

2019/00009356C

FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEO SANT ROC

G63781157

3.010,00

Esplai Borinot any 2019

2019/00010162Q

FUNDACIÓ PRIVADA
SIQUE

G61751863

2.520,00

Club
de
«Vadelleure»

2019/00010091Z

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

R5800395E

1.015,00

Promoció del lleure a sis
centres d’esplai de la ciutat
de Badalona durant l’any
2019

lleure
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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
PRESSUPO
STÀRIA

IMPORT

IMPORT
A
JUSTIFIC
AR

INTERESSAT

2019/000101 1201900002
96G
6016/1

ARCT

2019
N
11153000
3265 48906

6.090,00

22.306,68 ASSOCIACIÓ
LA ROTLLANA

2019/000093 1201900002
56C
6021/1

ARCT

2019
N
11153000
3265 48906

3.010,00

10.155,00 FUNDACIÓ
G63781157
PRIVADA
ATENEO SANT
ROC

2019/000101 1201900002
62Q
6036/1

ARCT

2019
N
11153000
3265 48906

2.520,00

20.400,00 FUNDACIÓ
PRIVADA
SIQUE

G61751863

2019/000100 1201900002
91Z
6037/1

ARCT

2019
N 1.015,00
11153000
3265 48906

5.468,38

R5800395E

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

NIF

G59685784

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
Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar
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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.
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

2019/00010196G

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

LA

G59685784

6.090,00

Esplai
cap
de
setmana,
esplais
diaris i els casals de
vacances de l’any
2019

2019/00009356C

FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEO SANT ROC

G63781157

3.010,00

Esplai Borinot any
2019

2019/00010162Q

FUNDACIÓ PRIVADA
SIQUE

G61751863

2.520,00

Club
de
lleure
«Vadelleure»

2019/00010091Z

FUNDACIÓ PERE
TARRÉS

R5800395E

1.015,00

Promoció del lleure
a
sis
centres
d’esplai de la ciutat
de Badalona durant
l’any 2019

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
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/000101 1201900002 ARC_T
96G
6016/1

2019 N 11153000 6.090,00
3265 48906

22.306,68

ASSOCIACIÓ LA G59685784
ROTLLANA

2019/000093 1201900002 ARC_T
56C
6021/1

2019 N 11153000 3.010,00
3265 48906

10.155,00

FUNDACIÓ
G63781157
PRIVADA
ATENEO SANT
ROC
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2019/000101 1201900002 ARC_T
62Q
6036/1

2019 N 11153000 2.520,00
3265 48906

20.400,00

FUNDACIÓ
PRIVADA SIQUE

G61751863

2019/000100 1201900002 ARC_T
91Z
6037/1

2019 N 11153000 1.015,00
3265 48906

5.468,38

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

R5800395E

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00035360Y :
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

IMPORT OBJECTE

2019/0001253
0S

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA G59685784

3100

col·laborar amb el projecte "Estiu a la plaça
2019", un estiu cultural a l'abast de tothom

2019/0000932
3X

FUNDACION
PRIVADA G63781157
ATENEU SANT ROC

1500

col·laborar amb el projecte d'Arpilleres

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.

2019/0001253 12019000
0S
038781

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

ARC_T 2019 N 31220049 3100
3347 48906

6650

ASSOCIACIÓ
LA
ROTLLANA

NIF
G59685784
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2019/0000932 12019000
3X
038798

ARC_T 2019 N 31220049 1500
3347 48906

4100

FUNDACION
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC

G63781157

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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PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia aprovar la proposta de concessió de subvencions
concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes
educatiu, per entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils,
feminismes, a serveis socials, a convivència i a salut, al municipi de Badalona
2019, d’acord amb el detall que a continuació es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

2019/00012530S

2019/00009323X

NIF

en règim de
de caràcter
referents a
durant l’any

IMPORT

OBJECTE

ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA G59685784

3100

col·laborar amb el projecte "Estiu a la
plaça 2019", un estiu cultural a l'abast
de tothom

FUNDACION
PRIVADA G63781157
ATENEU SANT ROC

1500

col·laborar amb el projecte d'Arpilleres

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 IMPORT
A INTERESSAT
PRESSUPOSTÀRIA
JUSTIFICAR

NIF

2019/0001253 12019000
0S
038781

ARC_T 2019 N 31220049 3100
3347 48906

6650

ASSOCIACIÓ
LA ROTLLANA

G59685784

2019/0000932 12019000
3X
038798

ARC_T 2019 N 31220049 1500
3347 48906

4100

FUNDACION
G63781157
PRIVADA
ATENEU SANT
ROC

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
7. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00035399E:
Aprovació subvenció 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
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aplicació dels criteris establerts, segons es detalla a continuació en relació als següents
expedients:
EXPEDIENT

INTERESSAT

2019/00009931C

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

NIF
LA G59685784

IMPORT

OBJECTE

619,74

Competicions de futbol i organització
de la lliga de barris de futbol

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
PRESSUPOS
TÀRIA

IMPORT

2019/000099 1201900002
31C
1937/1

ARC_T

2019
N 619,74
1121058 3411
48906

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR
1.900,00

NIF

ASSOCIACIÓ G59685784
LA ROTLLANA

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.
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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.
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

2019/0000931C

ASSOCIACIÓ
LA ROTLLANA

G59685784

619,74

Competicions de futbol i organització de
la lliga de barris de futbol

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.

2019/0000
9931C

1201900002
1937/1

Tipus Op.

APLICACIÓ
PRESSUPO
STÀRIA

IMPORT

ARC_T

2019
N 619,74
1121058
3411 48906

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR
1.900,00

NIF

ASSOCIACIÓ G59685784
LA
ROTLLANA

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
8. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat
Expedient: 2019/00034790B :
Aprovació conjunta subvencions educació 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
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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

2019/000098
88T

INSTITUT CA L’ARNÚS

S0800596I

1.436,10

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

2019/000097
82D

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799H

1.775,85

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

2019/000098
06X

ESCOLA JOAN LLONGUERES Q5855114D

2.896,23

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

2019/000110
54B

ESCOLA MONTIGALÀ

Q0801742H

1.800,00

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

2019/000101
08P

AMPA PERE DE TERA

G63973515

3.462,78

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

2019/001002
8C

AMPA PAU PICASSO

G58949256

3.285,36

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

2019/000098
58Q

FUNDACIÓ
PRIVADA
SALUT ALTA

LA G63512412

2.000,00

E2 Obertura del centre al seu entorn

2019/000098
78J

ESCOLA CIÈNCIES

G65167900

330,00

2019/000098
84L

FUNDACIÓ SECRETARIADO
GITANO

G83117374

16.000,00

E3 Promoció de l’assistència a l’escola

2019/000100
68W

FUNDACIÓ PERE CLOSA

G61645115

15.500,00

E3 Promoció de l’assistència a l’escola

2019/000100
75K

AMPA LLEVANT

G59849786

600,00

2019/000098
53B

IES BAETULO

S0800037D

1.282,56

2019/000100
73L

ESCOLA MONTIGALÀ

Q0801742H

330,00

E1 Activitats extraordinàries

E1 Activitats extraordinàries
E2 Obertura del centre al seu entorn
E1 Activitats extraordinàries

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:
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Aplicació
Tipus
Pressupostària document
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
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906
2019 ARC_T
31014034/3200/
48906

Número
Descripció
document
120190000 Convocatòria subvencions per a
45731
socialització de llibres de text per a l'any
2019
201900004 Convocatòria subvencions per a
5687
socialització de llibres de text per a l'any
2019
201900004 Convocatòria subvencions per a
5683
socialització de llibres de text per a l'any
2019
120190000 Convocatòria subvencions per a
45694
socialització de llibres de text per a l'any
2019
120190000 Convocatòria subvencions per a
45681
socialització de llibres de text per a l'any
2019
120190000 Convocatòria subvencions per a
45662
socialització de llibres de text per a l'any
2019
120190000 Convocatòria subvencions per a activitats
51405
per a l'any 2019

Import
1.436,10

Import a
justificar
14.475,31

1.775,85

9.060,00

2.896,23

7.821,96

1.800,00

4.617,00

3.462,78

22.319,90

3.285,36

21.600,00

2.000,00

10.400,00
1.500,00

120190000
51677

Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019

330,00

120190000
51179

Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019

16.000,00

32.000,00

120190000
51181

Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019

15.500,00

31.000,00

120190000
51939

Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019

600,00

1.452,00

201900005
2264

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

1.282,56

1.832,24

330,00

1.270,00

120190000
51942

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.
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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.
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

2019/000098
88T

INSTITUT CA L’ARNÚS

S0800596I

IMPORT

1.436,10 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic

OBJECTE

2019/000097
82D

ESCOLA BADALONA PORT

Q0801799H

1.775,85 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic

2019/000098
06X

ESCOLA JOAN LLONGUERES

Q5855114D

2.896,23 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic

2019/000110
54B

ESCOLA MONTIGALÀ

Q0801742H

1.800,00 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic

2019/000101
08P

AMPA PERE DE TERA

G63973515

3.462,78 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic
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2019/001002
8C

AMPA PAU PICASSO

2019/000098
58Q

FUNDACIÓ
SALUT ALTA

2019/000098
78J

ESCOLA CIÈNCIES

G65167900

2019/000098
84L

FUNDACIÓ SECRETARIADO
GITANO

G83117374

16.000,0 E3 Promoció de l’assistència a l’escola
0

2019/000100
68W

FUNDACIÓ PERE CLOSA

G61645115

15.500,0 E3 Promoció de l’assistència a l’escola
0

2019/000100
75K

AMPA LLEVANT

G59849786

2019/000098
53B

IES BAETULO

S0800037D

2019/000100
73L

ESCOLA MONTIGALÀ

Q0801742H

PRIVADA

G58949256
LA G63512412

3.285,36 E4 Foment de la socialització de llibres
de text i material didàctic
2.000,00 E2 Obertura del centre al seu entorn

330,00 E1 Activitats extraordinàries

600,00 E1 Activitats extraordinàries
1.282,56 E2 Obertura del centre al seu entorn
330,00 E1 Activitats extraordinàries

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
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3204/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906

Tipus
Número
documen document
t
ARC_T 12019000
045731
ARC_T 20190000
45687
ARC_T 20190000
45683
ARC_T 20190000
45694
12019000
ARC_T 045681
12019000
ARC_T 045662
12019000
ARC_T 051405
12019000
ARC_T 051677
12019000
ARC_T 051179
12019000
ARC_T 051181
12019000
ARC_T 051939
ARC_T 20190000
52264
12019000
ARC_T 051942

Descripció

Import

Convocatòria subvencions per a socialització 1.436,10
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 1.775,85
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 2.896,23
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 1.800,00
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 3.462,78
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 3.285,36
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a activitats
2.000,00
per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a activitats
330,00
per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019
16.000,00
Convocatòria subvencions per a activitats
per a l'any 2019
15.500,00
Convocatòria subvencions per a activitats
600,00
per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a socialització 1.282,56
de llibres de text per a l'any 2019
Convocatòria subvencions per a activitats
330,00
per a l'any 2019

Import a
justificar
14.475,31
9.060,00
7.821,96
4.617,00
22.319,90
21.600,00
10.400,00
1.500,00
32.000,00
31.000,00
1.452,00
1.832,24
1.270,00

Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
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Final
La presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i vint minuts, de la qual com a
secretari accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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