Secretaria General

NÚM.: 32/2019
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 30 de desembre de 2019
HORA: 10:00
DOCUMENT: Acta
A la Sala de reunions de la tercera planta de l'Edifici El Viver, a 30 de desembre de 2019, es
reuneix Junta de Govern Local en primera convocatòria

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

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

PSC
BeCP
PSC
PSC
PSC
PSC
BeCP

Regidora (2a tinent d’alcalde)

PSC

Excusen la seva absència:
Teresa Gonzalez Moreno
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:
Antonio Flores Fernández de Cordóba
Anna Ma. Lara i Carmona
David Torrents i Mingarro

Regidor
Regidora
Regidor

GBeC
ERC-A-MES
JxCB

ORDRE DEL DIA

ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS

1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00035737S :
Aprovació conjunta subvencions educació per Junta Govern Local 30/12/2019
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Proposicions Urgents
2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00035785V :
Aprovació conjunta subvencions cultura per Junta Govern Local 30/12/2019
3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00036150Z :
Aprovació conjunta subvencions convivència per Junta Govern Local 30/12/2019
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut.
Expedient: 2019/00036096Y :
Aprovació subvenció cooperació per Junta Govern Local 30/12/2019
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ÀMBIT DE SALUT, HABITATGE I RECURSOS INTERNS
1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00035737S :
Aprovació conjunta subvencions educació per Junta Govern Local 30/12/2019
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:
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EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00010041X EL MICAQUER

G59500645

2.180,00 E2 Obertura del centre al seu
entorn

2019/00009791H ESCOLA ALEXANDRE
GALI

Q5855597J

1.680,00 E1 Activitats extraordinàries 50è
aniversari

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 31014034/3200/48906
2019 31014034/3200/48906

Tipus
Número
Descripció
Import
Import a
document document
justificar
ARC_T
12019000 Convocatòria subvencions per a activitats per a 2.180,00 4.360,00
052266
l'any 2019
ARC_T
12019000 Convocatòria subvencions per a activitats per a 1.680,00 2.400,00
052262
l'any 2019

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.»
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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 al municipi de Badalona durant l’any 2019, d’acord amb el detall que a continuació
es relaciona:
EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00010041X

EL MICAQUER

G59500645

2.180,00

E2 Obertura del centre al seu entorn

2019/00009791H

ESCOLA ALEXANDRE GALI

Q5855597J

1.680,00

E1 Activitats extraordinàries 50è
aniversari

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
Tipus
Número Descripció
Pressupostària
document document
2019 ARC_T
1201900 Convocatòria subvencions per a activitats
31014034/3200/48906
0052266 per a l'any 2019
2019 ARC_T
1201900 Convocatòria subvencions per a activitats
31014034/3200/48906
0052262 per a l'any 2019

Import
2.180,00

Import a
justificar
4.360,00

1.680,00

2.400,00

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

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00035785V :
Aprovació conjunta subvencions cultura per Junta Govern Local 30/12/2019
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

2019/00029533k

ISOM SCCL

F61969093

1000

col·laborar amb el projecte: Promovent la cultura:
Tertúlies Dialògiques

2019/00010024Q

ORFEO
BADALONI

G58533506

5000

col·laborar amb el projecte: AMB 'O' D'ÒPERA. Cicle
de programació operística a Badalona

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.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT IMPORT
A INTERESSAT NIF
JUSTIFICAR

2019/00029533k

12019000
038824

ARC_T

2019 N 31220049 1000
3347 48906

9257,68

ISOM SCCL

F61969093

2019/00010024Q 12019000
038801

ARC_T

2019 N 31220049 5000
3347 48906

16785

ORFEO
BADALONI

G58533506
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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.
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
•
•
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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

2019/00029
533k

ISOM SCCL

F61969093

1000

col·laborar amb el projecte: Promovent la cultura:
Tertúlies Dialògiques

2019/00010
024Q

ORFEO BADALONI G58533506

5000

col·laborar amb el projecte: AMB 'O' D'ÒPERA.
Cicle de programació operística a Badalona

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

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/000295 120190000
33k
38824

ARC_T

2019 N 31220049 1000
3347 48906

9257,68

ISOM SCCL

F61969093

2019/000100 120190000
24Q
38801

ARC_T

2019 N 31220049 5000
3347 48906

16785

ORFEO
BADALONI

G58533506

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00036150Z :
Aprovació conjunta subvencions convivència per Junta Govern Local 30/12/2019
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:

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar
mitjançant el CSV: 13067227011426416311 en https://seu.badalona.cat/validacio

Secretaria General

EXPEDIENT

INTERESSAT

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00017965E

FUNDACIÓ
PRIVADA
GERMINA

G-63424519

4.500,00 €

"Fent un tomb al Barri"; projecte
destinat al districte II de Badalona,
que vol promoure l'intercanvi i la
convivència entre
ciutadans d'orígens culturals
diferents, fomentant la participació
a l'espai públic. Es realitzen una
sèrie d'activitats al
carrer, que serveixen com a punt
de trobada i l'afavoriment de les
relacions entre infants i famílies
que conviuen en un
territori tant divers.

2019/00018044D

AMICS.
G64240948
Associació per la
Multiculturalitat, la
informació i la
Convivència Social

6.623,00 €

Projecte AMA (Projecte per a nens
i nenes des dels 4 al 15 anys),amb
la finalitat de realitzar tallers d’àrab
adreçades a nens i nenes, sense
tenir en compte el seu origen, tot
això formant espais de diàleg,
participació i comunicació, per
fomentar el respecte i la
convivència.

2019/00018060W

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

LA G59685784

8.101,00 €

Projecte "Barri per a Tothom":
projecte que fomenta el civisme i el
voluntariat a partir de promocionar
la participació ciutadana dels
residents del territori (La Salut i
Llefià)

2019/00018210Z

FUNDACIÓ
G63781157
PRIVADA
ATENEU
SANT
ROC

2.000,00 €

Projecte "Ateneu al Carrer": te com
a objectiu la reivindicació del carrer
com a espai educatiu, realitzant un
apropament als nous col·lectius del
barri i promoure la convivència a
traves del joc, la música...

2019/00017998D

ISOM. Integració F61969093
Social dels Menors
S.C.C.L.

14.500,00 € Projecte "Joves que Migren Sols":
te com a objectiu promoure la
convivència i civisme a Badalona
prevenint la discriminació per raó
d’origen cultural, creença i
convicció a Badalona.

2019/00018057E

FAPAC. Federació G08850299
d’Associacions de
Mares i Pares
d’Alumnes

5.000,00 €

Projecte promoció de la
convivència i cohesió social al
Districte IV a traves de les AMPAS.

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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EXPEDIENT

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019/000179 12019000
65E
032383

ARC_T

2019
- 4.500,00 € 9.000,00 €
31869087/3271/48906

FUNDACIÓ
PRIVADA
GERMINA

2019/000180 12019000
44D
028873

ARC_T

2019
- 6.623,00 € 13.246,00 €
31869087/3271/48906

AMICS.
G64240948
Associació per
la
Multiculturalitat
, la informació
i
la
Convivència
Social

2019/000180 12019000
60W
029544

ARC_T

2019
- 8.101,00 € 16.202,22 €
31869087/3271/48906

ASSOCIACIÓ
LA
ROTLLANA

G59685784

2019/000182 12019000
10Z
028850

ARC_T

2019
- 2.000,00 € 5.630,00 €
31869087/3271/48906

FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC

G63781157

2019/000179 12019000
98D
032387

ARC_T

2019
- 14.500,00
31869087/3271/48906 €

29.567,30 €

ISOM.
F61969093
Integració
Social
dels
Menors
S.C.C.L.

2019/000180 12019000
57E
032414

ARC_T

2019
- 5.000,00 € 10.000,00 €
31869087/3271/48906

FAPAC.
G08850299
Federació
d’Associacions
de Mares i
Pares
d’Alumnes

G63424519

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
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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

NIF

IMPORT

OBJECTE

2019/00017965E

FUNDACIÓ
G-63424519 4.500,00 € "Fent un tomb al Barri"; projecte
PRIVADA GERMINA
destinat al districte II de
Badalona, que vol promoure
l'intercanvi i la convivència entre
ciutadans d'orígens culturals
diferents, fomentant la
participació a l'espai públic. Es
realitzen una sèrie d'activitats al
carrer, que serveixen com a punt
de trobada i l'afavoriment de les
relacions entre infants i famílies
que conviuen en un
territori tant divers.

2019/00018044D

AMICS. Associació G64240948
per
la
Multiculturalitat,
la
informació
i
la

6.623,00 € Projecte AMA (Projecte per a
nens i nenes des dels 4 al 15
anys),amb la finalitat de realitzar
tallers d’àrab adreçades a nens i
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Convivència Social

LA G59685784

nenes, sensetenir en compte el
seu origen, tot això formant
espais de diàleg, participació i
comunicació, per fomentar el
respecte i la convivència.

2019/00018060W

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

8.101,00 € Projecte "Barri per a Tothom":
projecte que fomenta el civisme i
el voluntariat a partir de
promocionar la participació
ciutadana dels residents del
territori (La Salut i Llefià)

2019/00018210Z

FUNDACIÓ
G63781157
PRIVADA ATENEU
SANT ROC

2.000,00 € Projecte "Ateneu al Carrer": te
com a objectiu la reivindicació del
carrer com a espai educatiu,
realitzant un apropament als nous
col·lectius del barri i promoure la
convivència a traves del joc, la
música...

2019/00017998D

ISOM.
Integració F61969093
Social dels Menors
S.C.C.L.

14.500,00
€

2019/00018057E

FAPAC. Federació G08850299
d’Associacions
de
Mares
i
Pares
d’Alumnes

5.000,00 € Projecte promoció de la
convivència i cohesió social al
Districte IV a traves de les
AMPAS.

Projecte "Joves que Migren Sols":
te com a objectiu promoure la
convivència i civisme a Badalona
prevenint la discriminació per raó
d’origen cultural, creença i
convicció a Badalona.

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

Núm. Op.

Tipus
Op.

APLICACIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT A INTERESSAT NIF
JUSTIFICAR

2019/000179 1201900003
65E
2383

ARC_T

2019
- 4.500,00 € 9.000,00 €
31869087/3271/489
06

FUNDACIÓ
PRIVADA
GERMINA

2019/000180 1201900002
44D
8873

ARC_T

2019
- 6.623,00 € 13.246,00 €
31869087/3271/489
066.623,00

AMICS.
G64240948
Associació
per
la
Multiculturalit
at,
la
informació i la
Convivència
Social

2019/000180 1201900002
60W
9544

ARC_T

2019
- 8.101,00 € 16.202,22 €
31869087/3271/489
06

ASSOCIACIÓ G59685784
LA
ROTLLANA

2019/000182 1201900002
10Z
8850

ARC_T

2019
- 2.000,00 € 5.630,00 €
31869087/3271/489
06

FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC

G63424519

G63781157
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2019/000179 1201900003
98D
2387

ARC_T

2019
- 14.500,00
31869087/3271/489 €
06

29.567,30 €

ISOM.
F61969093
Integració
Social
dels
Menors
S.C.C.L.

2019/000180 1201900003
57E
2414

ARC_T

2019
- 5.000,00 € 10.000,00 €
31869087/3271/489
06

FAPAC.
G08850299
Federació
d’Associacion
s de Mares i
Pares
d’Alumnes

Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i
Salut Expedient: 2019/00036096Y :
Aprovació subvenció cooperació per Junta Govern Local 30/12/2019
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

2019/00033215T

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

NIF
LA G59685784

IMPORT

OBJECTE

7.006,84 €

«Lligams»

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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EXPEDIENT Núm. Op.

Tipus
Op.

2019/000332 120190000 ARC_T
15T
52609

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

IMPORT
A INTERESSAT
JUSTIFICAR

NIF

2019 N 1134 7000
3273 48906

7.006,84 €

14.013,69 €

G59685784

ASSOCIACIÓ
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.»
D’acord amb l’article 20, del Capítol III de la Llei estatal 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació
internacional al desenvolupament, que regula els òrgans competents en la formulació i
execució de la política espanyola en aquesta matèria estableix que: «1. La cooperación para el
desarrollo que se realice desde la Comunidades Autonomas y las Entidades Locales, expresión
solidaroa de sus respectivas sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades
establecidas en la sección 2ª del capitulo I de la presente Ley. 2. La acción de dichas entidades
en la cooperación para el desarrollo se basa en los principios de autonomia presupuestaria y
autoresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y
directrices básicas establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo
15.1 de la presente Ley y el principio de colaboración entre Administraciones públicas en
cuanto al acceso y participación de la información y maximo aprovechamiento de los recursos
públicos.»
L’article 2.2 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament,
estableix l’àmbit d’aplicació de la llei especificant que «els valors, les finalitats i els principis
d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens locals de Catalunya en matèria de cooperació al
desenvolupament. Aquesta Llei regula també les relacions de coordinació, cooperació i
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en aquesta matèria, dins el
respecte degut a l’autonomia local.
Els articles 4,6 i 7 de l’esmentada llei regulen respectivament les finalitats, els principis
ordenadors i el principi de coherència. Son preceptes que tenen en comú el reconeixement de
l’activitat dels ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament en l’exercici de les
competències que tenen reconegudes i la necessitat de coordinar actuacions i unificar principis
i prioritats.
Tanmateix, d’acord amb el previst a l’article 72 del mateix cos legal en la part que interessa, les
corporacions locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns, els hi facilitaran les més amplia informació sobre les
seves activitats i, mentre sigui possible, l’ús dels mitjans públics i l’accés a les ajudes
econòmiques per a la realització de les seves activitats.
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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

2019/00033215T

ASSOCIACIÓ
ROTLLANA

NIF
LA G59685784

IMPORT

OBJECTE

7.006,84 €

«Lligams»

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.

Tipus Op.

APLICACIÓ

IMPORT

IMPORT

A INTERESSAT

NIF
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Secretaria General

PRESSUPOSTÀRIA

Op.
2019/000332 1201900
15T
0052609

ARC_T

2019 N 1134
7000 3273 48906

JUSTIFICAR
7.006,84 €

14.013,69 €

ASSOCIACIÓ
LA
ROTLLANA

G59685784

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 va produir cap.
Final
La presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i dotze minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma secretario

CRIPTOLIB_CF_Firma
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