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NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

12
Junta de Govern Local
Extraordinària i urgent
2 de maig de 2017
09:15
Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en 1ª convocatòria.

ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretari general
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
Eulàlia Sabater Díaz
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Isidre Martí i Sardà
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Interventor

José Antonio Téllez Oliva
Fàtima Taleb Moussaoui (Excusa)
Francesc Duran i Vilalta
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de
subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural (activitats
durant les Festes de Maig).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria va ser aprovat per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Concedir, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de subvencions
d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural (activitats durant les Festes
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de Maig).
1.IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
Tipus d’acte : Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0639-CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 16/S-1/17
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
Subvencions
Tramitació: Extraordinària i urgent
Objecte de l’expedient
Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva
de subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural (activitats durant les
Festes de Maig)
2. ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar
provisionalment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
municipals destinades, per una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o
programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin
o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres,
caràcter cultural, desenvolupats durant l’any 2017. Les Bases van estar publicades al
BOPB de data 10 de març de 2017, en tràmit d’informació pública, per termini de vint dies
hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que es considerin oportunes.
2. En data 13 de març de 2017, l’Alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura, que realitzin durant
l’any 2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o
local que complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 17 de
març de 2017 al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de
sol·licituds des del dia 20 de març fins al dia 18 d’abril.
3. S’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics dels expedients de proposta de
concessió de subvencions, 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 públiccultural 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:
Exp
0639-SOLSUB2017/000001

Interessat
BADALONA SARDANISTA

NIF
G5883810-3

0639-SOLSUB2017/000002

COLLA
DE
BADALONA

0639-SOLSUB2017/000003

CASTELLERS DE BADALONA

G6156243-5

0639-SOLSUB2017/000004

BADALONA BESTIES DE FOC

G6260864-1

0639-SOLSUB2017/000005

AV CENTRE

V5878855-5

0639-SOLSUB2017/000006

ASSOCIACIO
DE
MONTSERRAT NIUBO

GEGANTERS

DE

PUNTAIRES

G5969268-1

G6084626-8
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Objecte
participar
amb:
les
dues
ballades
institucionals de les Festes de Maig, la Diada
del Soci, dues ballades institucionals (15/8 i
10/9) i amb l'Aplec
participar en l'organització de les següents
activitats: Badagegants, Faldilles Enlaire, Nit
de Sant Anastasi i amb les activitats
ordinàries 2017 de la colla
col·laborar amb la Diada Castellera de les
Festes de Maig i amb la temporada castellera
2017
participar a la Nit de Sant Anastasi i amb el
Cercabèstia 2017 de l'entitat, en el marc de
les Festes de Maig
participar en la Festa del Badiu i la Festa a
Baix a Mar
participar en la XXXI Trobada de Puntaires i
exposició 'Badalona un mar de puntes', en el
marc de les Festes de Maig
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Exp
0639-SOLSUB2017/000007

Interessat
DIABLES KAPAOLTIS

NIF
G6152841-0

0639-SOLSUB2017/000008

CONFRARIA DE SANT ANASTASI

V6022459-9

0639-SOLSUB2017/000009

CENTRO ARAGONES DE BADALONA

G0848920-5

0639-SOLSUB2017/000010

ASSOCIACIO
BADALONA

DE

G5864305-7

0639-SOLSUB2017/000011

MIQUELETS DE BADALONA COLLA
TRABUCAIRE

G6338880-5

0639-SOLSUB2017/000014

ASSOCIACIO DIABLES BUFONS DEL G6690203-2
FOC

0639-SOLSUB2017/000015

ORFEO BADALONI

0639-SOLSUB2017/000016

SOCIETAT CULTURAL L'OLIVA
BADALONA
GRUP FILATELIC BADALONA

0639-SOLSUB2017/000020

DE

DIABLES

G5853350-6

DE

G0884181-9
G5967676-7

Objecte
participar amb els actes de les Festes de
Maig, que es concreten en la participació en
el Seguici de la Ciutat, de la Nit de Sant
Anastasi i amb els correfocs
participar en els actes de la festivitat de Sant
Anastasi
participar en la Festivitat de Jotes, en el marc
de les Festes de Maig
col·laborar amb el XXXVè
Correfoc de
Badalona i participar a actes de les Festes de
Maig
col·laborar amb la Diada Trabucaire i
participar en el Pregó i Nit de Sant Anastasi,
acte organitzat dins les Festes de Maig
participar amb les Festes de Maig (Seguici,
Nit de Sant Anastasi i Diada Batocona) i amb
el correfoc de la Festa Pirata i Atac pirata de
la Festa Medieval
col·laborar amb el projecte 'Maig en dansa' i
amb el programa de Música, Dansa (La
Moixiganga) i Arts Escèniques de l'Orfeo
participar amb l'activitat '90 anys picant
bastons'
col·laborar amb les mostres i exposicions
filatèliques durant l'any 2017

4. En el cas que es proposi concedir més del 50% del pressupost de l'activitat, i donat que
les subvencions no excediran, normalment, del 50% del cost de l’activitat a que se apliquen
segons disposa l’art. 123.4 del ROAS, s’ha procedit a motivar aquesta proposta als
informes tècnics, als quals es fa expressa remissió.
5. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable
en fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
2017 N 331 3347
48906
2017 N 331 3347
48906

Import Import a
justificar
6.600,00 14.530,00

0639SOLSUB2017/000001
0639SOLSUB2017/000002

12017000014125/1

ADRC

12017000014126/1

ADRC

0639SOLSUB2017/000003
0639SOLSUB2017/000004
0639SOLSUB2017/000005
0639SOLSUB2017/000006

12017000014127/1

ADRC

2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906

331 3347

6.300,00 10.600,00

12017000014128/1

ADRC

331 3347

7.000,00 12.005,00

12017000014129/1

ADRC

331 3347

2.800,00 9.700,00

12017000014130/1

ADRC

331 3347

1.250,00 2.500,00

0639SOLSUB2017/000007
0639SOLSUB2017/000008
0639SOLSUB2017/000009
0639SOLSUB2017/000010

12017000014131/1

ADRC

2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906
2017 N
48906

331 3347

2.000,00 2.733,00

12017000014132/1

ADRC

331 3347

3.900,00 4.650,00

12017000014133/1

ADRC

331 3347

3.750,00 6.500,00

12017000014134/1

ADRC

331 3347

7.000,00 10.000,00

0639SOLSUB2017/000011

12017000014135/1

ADRC

2017 N 331 3347
48906

4.390,00 4.990,00

0639SOLSUB2017/000014

12017000014136/1

ADRC

2017 N 331 3347
48906

2.100,00 4.500,00

0639SOLSUB2017/000015
0639SOLSUB2017/000016

12017000014137/1

ADRC

3.100,00 17.490,00

12017000014138/1

ADRC

2017 N 331 3347
48906
2017 N 331 3347
48906

0639-

12017000014139/1

ADRC

2017 N 331 3347

500,00 1.493,43
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7.000,00 8.350,00

500,00 1.415,32

Nom

NIF

BADALONA
SARDANISTA
COLLA
DE
GEGANTERS
DE
BADALONA
CASTELLERS
DE
BADALONA
BADALONA BESTIES
DE FOC
AV CENTRE

G58838103
G59692681

ASSOCIACIO
DE
PUNTAIRES
MONTSERRAT
NIUBO
DIABLES KAPAOLTIS
CONFRARIA
DE
SANT ANASTASI
CENTRO ARAGONES
DE BADALONA
ASSOCIACIO
DE
DIABLES
DE
BADALONA
MIQUELETS
DE
BADALONA
COLLA
TRABUCAIRE
ASSOCIACIO
DIABLES
BUFONS
DEL FOC
ORFEO BADALONI
SOCIETAT
CULTURAL L'OLIVA
DE BADALONA
GRUP
FILATELIC

G61562435
G62608641
V58788555
G60846268

G61528410
V60224599
G08489205
G58643057
G63388805
G66902032
G58533506
G08841819
G5967676-
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Exp
SOLSUB2017/000020

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària
48906

Import Import a
justificar

Nom

NIF

BADALONA

7

2.1.1 FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7
del mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i
sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva
programació i execució amb les altres administracions públiques.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en
l'acord de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en
l'article 27, i preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei
públic amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants
els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre
la sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la
legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la
cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i
tradicional el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de
Catalunya, tant passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les
administracions públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional
catalana en llur àmbit territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport
a les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els
museus i altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant 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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4. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art.
122 del ROAS, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions -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.
5. 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.
6. 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 2016 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions
per al present any és el següent:
• La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant
LGS).
• RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara
endavant RLGS).
• La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març).
• La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts.
118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny).
• Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987,
de 23 de desembre, i disposicions concordants).
• Les Bases d’execució del Pressupost General.
• Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
8. 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‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així
mateix, la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses
corresponents, correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de
delegació de competències de dates 23 i 29 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions de Cultura que a
continuació es relacionen:
Exp
0639SOLSUB2017/000001

Interessat
BADALONA SARDANISTA

NIF
G5883810-3
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Objecte
participar amb: les dues ballades
institucionals de les Festes de Maig, la
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Exp

Interessat

NIF

0639SOLSUB2017/000002

COLLA DE
BADALONA

0639SOLSUB2017/000003

CASTELLERS DE BADALONA

G6156243-5

0639SOLSUB2017/000004

BADALONA BESTIES DE FOC

G6260864-1

0639SOLSUB2017/000005
0639SOLSUB2017/000006

AV CENTRE

V5878855-5

ASSOCIACIO
DE
PUNTAIRES
MONTSERRAT NIUBO

G6084626-8

0639SOLSUB2017/000007

DIABLES KAPAOLTIS

G6152841-0

0639SOLSUB2017/000008
0639SOLSUB2017/000009
0639SOLSUB2017/000010

CONFRARIA DE SANT ANASTASI

V6022459-9

CENTRO
ARAGONES
BADALONA
ASSOCIACIO DE DIABLES
BADALONA

DE

G0848920-5

DE

G5864305-7

0639SOLSUB2017/000011

MIQUELETS
DE
COLLA TRABUCAIRE

BADALONA

G6338880-5

0639SOLSUB2017/000014

ASSOCIACIO DIABLES BUFONS
DEL FOC

G6690203-2

0639SOLSUB2017/000015

ORFEO BADALONI

G5853350-6

0639SOLSUB2017/000016
0639SOLSUB2017/000020

SOCIETAT CULTURAL L'OLIVA DE
BADALONA
GRUP FILATELIC BADALONA

G0884181-9

GEGANTERS

DE

G5969268-1

G5967676-7

Objecte
Diada
del
Soci,
dues
ballades
institucionals (15/8 i 10/9) i amb l'Aplec
participar en l'organització de les següents
activitats: Badagegants, Faldilles Enlaire,
Nit de Sant Anastasi i amb les activitats
ordinàries 2017 de la colla
col·laborar amb la Diada Castellera de les
Festes de Maig i amb la temporada
castellera 2017
participar a la Nit de Sant Anastasi i amb
el Cercabèstia 2017 de l'entitat, en el marc
de les Festes de Maig
participar en la Festa del Badiu i la Festa a
Baix a Mar
participar en la XXXI Trobada de Puntaires
i exposició 'Badalona un mar de puntes',
en el marc de les Festes de Maig
participar amb els actes de les Festes de
Maig, que es concreten en la participació
en el Seguici de la Ciutat, de la Nit de Sant
Anastasi i amb els correfocs
participar en els actes de la festivitat de
Sant Anastasi
participar en la Festivitat de Jotes, en el
marc de les Festes de Maig
col·laborar amb el XXXVè Correfoc de
Badalona i participar a actes de les Festes
de Maig
col·laborar amb la Diada Trabucaire i
participar en el Pregó i Nit de Sant
Anastasi, acte organitzat dins les Festes
de Maig
participar amb les Festes de Maig
(Seguici, Nit de Sant Anastasi i Diada
Batocona) i amb el correfoc de la Festa
Pirata i Atac pirata de la Festa Medieval
col·laborar amb el projecte 'Maig en dansa'
i amb el programa de Música, Dansa (La
Moixiganga) i Arts Escèniques de l'Orfeo
participar amb l'activitat '90 anys picant
bastons'
col·laborar amb les mostres i exposicions
filatèliques durant l'any 2017

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

Op

0639SOLSUB2017/000001
0639SOLSUB2017/000002
0639SOLSUB2017/000003
0639SOLSUB2017/000004
0639SOLSUB2017/000005
0639SOLSUB2017/000006

12017000014125/1

0639SOLSUB2017/000007
0639SOLSUB2017/000008
0639SOLSUB2017/000009
0639SOLSUB2017/000010

12017000014131/1

12017000014126/1
12017000014127/1
12017000014128/1
12017000014129/1
12017000014130/1

12017000014132/1
12017000014133/1
12017000014134/1

Tip
us
AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC

Aplicació
pressupostària
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906

Import Import a
justificar
6.600,00 14.530,00

Nom

NIF

BADALONA SARDANISTA

7.000,00 8.350,00

COLLA DE GEGANTERS DE
BADALONA
CASTELLERS
DE
BADALONA
BADALONA BESTIES DE
FOC
AV CENTRE

G58838103
G59692681
G61562435
G62608641
V58788555
G60846268

AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC

2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906

2.000,00 2.733,00

6.300,00 10.600,00
7.000,00 12.005,00
2.800,00 9.700,00
1.250,00 2.500,00

3.900,00 4.650,00
3.750,00 6.500,00
7.000,00 10.000,00
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ASSOCIACIO
DE
PUNTAIRES MONTSERRAT
NIUBO
DIABLES KAPAOLTIS
CONFRARIA
DE
SANT
ANASTASI
CENTRO ARAGONES DE
BADALONA
ASSOCIACIO DE DIABLES
DE BADALONA

G61528410
V60224599
G08489205
G58643057

6

Secretaria General

Exp

Op

0639SOLSUB2017/000011
0639SOLSUB2017/000014
0639SOLSUB2017/000015
0639SOLSUB2017/000016
0639SOLSUB2017/000020

12017000014135/1
12017000014136/1
12017000014137/1
12017000014138/1
12017000014139/1

Tip
us
AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC
AD
RC

Aplicació
pressupostària
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906
2017 N 331
3347 48906

Import Import a
justificar
4.390,00 4.990,00
2.100,00 4.500,00
3.100,00 17.490,00
500,00 1.415,32
500,00 1.493,43

Nom

NIF

MIQUELETS DE BADALONA
COLLA TRABUCAIRE
ASSOCIACIO
DIABLES
BUFONS DEL FOC
ORFEO BADALONI

G63388805
G66902032
G58533506
G08841819
G59676767

SOCIETAT
CULTURAL
L'OLIVA DE BADALONA
GRUP
FILATELIC
BADALONA

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6

Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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