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ORDRE DEL DIA

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de les places vacants a la plantilla de Ajuntament de
Badalona per l'exercici 2017.
2. Aprovar conjuntament subvencions del Departament de Participació Ciutadana 2017.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de les places vacants a la plantilla de Ajuntament
de Badalona per l'exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació oferta pública any 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Exp.: 497/OPO-2/17
Antecedents
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La Junta de Govern Local aprova en data 22 de maig de 2017 l’oferta pública d’ocupació
parcial de l’any 2017 relativa al cos de la Guàrdia Urbana de conformitat amb els informes que
sol·licitaven la seva tramitació sense demora com és el cas de l’informe de l’intendent major del
cos de la Guàrdia Urbana emès en data 29/03/2017 que conclou que la cobertura del 100% de
la taxa de reposició d’efectius és imprescindible i totalment necessària per l’elevada mitjana
d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió de la ciutat i les seves característiques.
En el moment de tramitació de l’esmentat acord ja s’argumenta que es realitza dintre del marc
de la seguretat jurídica que ja ofereix el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per 2017
que ha estat aprovat pel Consell de Ministres en data 31/03/2017.
En conseqüència, es creu convenient ofertar públicament les places corresponents per 2017
pel col·lectiu de Guàrdia Urbana al més aviat possible a efectes de gestionar eficientment els
recursos públics destinats a la selecció de personal, de conformitat amb els informes emesos
per l’intendent major de la Guàrdia Urbana local en dates 23/06/2016 i 29/03/2017, que
conclouen que la cobertura del 100% de la taxa de reposició d’efectius és imprescindible i
totalment necessària per l’elevada mitjana d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió
de la ciutat i les seves característiques.
Informe de la Intervenció municipal emès en data 08/05/2017 referent al compliment del principi
d’estabilitat al què es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb el qual l’Ajuntament compleix amb
els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic, justifica el compliment del període
mitjà de pagament a proveïdors consolidat dels dos últims mesos i afirma que s’està al corrent
de les obligacions de subministrament d’informació econòmica financera.
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 es va
publicar al BOE el 28 de juny i resta en vigor des del 29 de juny.
De conformitat amb l’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
què s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic es negocia en Mesa
General en dates 22/06/2017 i 29/06/2017 en relació amb els criteris pels que s’ha de
configurar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017.
Informe tècnic de la cap de la Unitat de selecció i gestió de recursos humans emés en data
05/07/2017 que proposa tècnicament l’oferta pública d’ocupació que s’escau a les necessitats
d’incorporació de personal permanent de l’Ajuntament.
Fonaments de Dret
L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL) disposa
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació ajustant-se als criteris
fixats en la normativa bàsica estatal.
L’article 128 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), disposa, quan a l'aprovació de
l'oferta pública, que les Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran anualment dins del termini
d'un mes des de l'aprovació del Pressupost municipal, ajustant-se a la legislació bàsica de l'Estat
sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s'estableixin en desenvolupament de la
normativa bàsica estatal.
L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TR-LMRL), estableix que les Corporacions locals han de
formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix
reglamentàriament.
Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), regulen que constitueixen l'oferta
pública d'ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents
escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes
reglamentaris.
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, en relació
amb la incorporació de personal permanent, regula que es podrà incorporar nou personal,
d’acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició, que no afectarà allò que pugui
derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública
d’exercicis anteriors. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I,
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aquell límit general no serà d’aplicació als sectors i administracions per als quals la taxa de
reposició es fixa en el 100%. Entre elles s’inclouen, com en l’exercici anterior, les places
d’assessorament jurídic, gestió de recursos públics, assistència directa als usuaris de serveis
socials i gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació. En la llei s’han afegit
les places relatives a la seguretat i emergències, de personal que realitza una prestació directa
als usuaris del servei de transport públic, i també personal d’atenció als ciutadans en el servei
públic.
Per a la policia local i el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, la taxa de
reposició també serà del 100%. Respecte de la LPGE anterior, s’han eliminat les referències
als límits d’autorització d’operacions d’endeutament, al compliment del principi d’estabilitat, i al
procediment establert a l’efecte.
Pel que fa a la determinació de la taxa de reposició d’efectius, la taxa de reposició relativa als
sectors i administracions esmentats en els dos paràgrafs precedents, podrà acumular-se entre
si. Es conserva la fórmula, introduïda en la LLPGE de 2014 (i mantinguda en les LLPGE de
2015 i 2016) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius, d’acord
amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges màxims de taxa de reposició es
tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que durant l’exercici
pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que
s’haguessin incorporat durant el dit exercici. Es mantenen fora del còmput de la taxa de
reposició les places convocades per promoció interna.
Hi destaquem algunes novetats per calcular la taxa de reposició d’efectius: s’han de tenir en
compte les altes i baixes produïdes per concursos de trasllat a altres administracions públiques;
no es computa dintre del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius les
corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència judicial; i les comunitats
autònomes han de remetre al Ministeri d’Hisenda, en el mes de gener de cada any, una
certificació del nombre de baixes i altes que s’han tingut en compte en el càlcul de la taxa de
reposició, incloent-hi les altes i baixes per concursos de trasllat produïdes com a conseqüència
dels procediments de mobilitat voluntària entre diferents administracions públiques l’any
immediat anterior. La validesa de l’autorització per convocar aquestes places resta supeditada
a l’aprovació de les corresponents ofertes públiques d’ocupació abans de finalitzar cada any, i
es troba igualment condicionada al fet que les convocatòries s’efectuïn en l’improrrogable
termini de 3 anys.
Les administracions i sectors següents podran disposar d’una taxa addicional per estabilització
d’ocupació temporal, que ha d’incloure fins el 90% de places que es trobin dotades
pressupostàriament i que hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda com a
mínim els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2016 (sectors de l’administració local):
- Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials.
- Policia local.
- Personal que presti serveis en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció de
serveis i activitats.
Les ofertes públiques derivades d’aquests processos d’estabilització s’han d’aprovar i publicar
als diaris oficials en els exercicis 2017 a 2019. La taxa de temporalitat en cadascun d’aquests
àmbits s’ha de situar per sota del 8% en finalitzar els processos, que han de garantir els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat i poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits
territorials. S’han d’incloure necessàriament en les ofertes públiques, mitjançant aquest
sistema, places de naturalesa estructural que estiguin ocupades per personal amb vinculació
temporal, en relació amb els sectors i administracions esmentats. No pot haver-hi increment de
la despesa pública ni d’efectius derivat d’aquests processos. Les comunitats autònomes han de
certificar al Ministeri d’Hisenda el nombre de places ocupades temporalment existents en
cadascun dels àmbits afectats.
Com a taxa de reposició diferent de l’esmentada en l’apartat l’anterior, es podrà disposar d’un
taxa addicional per a l’estabilització de personal d’aquelles places que hagin estat ocupades
temporalment sense interrupció amb anterioritat a l’1 de gener de 2005, en els termes de la DT
4a EBEP.
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Les sentències de 20 de novembre de 2011 i de 2 de desembre de 2015 disposen que “La Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici és un instrument idoni per a limitar les
ofertes públiques d’ocupació com a mesura de política econòmica”.
La Sentència del Tribunal Suprem 5591/2013 disposa al fonament cinquè que “A l’anteriorment
manifestat ha d’afegir que en la Sentència d’aquesta Sala i Secció d’1 d’abril de 2009, recurs
de cassació 4203/2004, en el seu FJ 5è es va dir sobre l’abast que ha d’atorgar-se a una oferta
d’ocupació pública “(a) consisteix tan sols a determinar les places vacants que podran ser
objecte de cobertura en l’exercici anual a què està referida; (b) no comporta ni produeix la
iniciació del corresponent procés administratiu destinat a seleccionar i nomenar les concretes
persones que hauran d’ocupar aquestes places, ja que això correspon a la ulterior convocatòria
que ha de realitzar amb aquesta finalitat...” (...) “En conseqüència, si el poder legislatiu en ús de
les seves facultats va decidir que els cossos funcionarials al servei de l’Administració de
Justícia no havia de ser objecte de convocatòria de places a això hem d’estar.”
De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació, un cop
aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la
comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions
públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el Text
refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regula que són matèries objecte de
negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació pública.
Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran
objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que comportarà l’obligació de convocar els corresponents
processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de 3 anys.
De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar l’oferta
d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. L’alcaldia té
delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució de delegació de
competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa a
la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de les places vacants a la plantilla d’aquest
Ajuntament per l’exercici 2017, que s’haurà d’entendre complementada per l’oferta pública
d’ocupació parcial relativa al cos de la Guàrdia Urbana aprovada per la Junta de Govern Local
en data 22/05/2017, en els següents termes:
ANNEX I - PERSONAL FUNCIONARI
Núm. Denominació
Codi
Grup Torn Sistema selectiu
Administració General
Subescala tècnica
3
TAG
1227-1219-2679
A1
Lliure concurs-oposició
Subescala Administrativa
2
Administratius 11 - 2681
C1
Lliure concurs-oposició
Subescala de Gestió
1
Tècnic/a de gestió
2680 A2
Lliure Concurs-oposició
Administració Especial
Subescala tècnica
1
TAE
2423 A1
Lliure Concurs-oposició
Subescala tècnica auxiliar
1
Agent de rendes i Exaccions 2684 C1
Lliure concurs-oposició
Subescala Serveis Especials
8
Total
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ANNEX II – PLANTILLA LABORAL
Núm. Denominació Grup Codi Torn
2
Oficial Oficis C2
2675 - 2688
2
Total

Sistema selectiu
Lliure Concurs-oposició

ANNEX III - PERSONAL FUNCIONARI- PROMOCIÓ INTERNA
Núm. Denominació
Codi Grup Torn Sistema selectiu
Administració General
Subescala tècnica
5
TAG
2584-2585-2586-2587-2588
A1
Promoció
Concurs

interna

Subescala de Gestió
5
Tècnic/a de gestió
2589-2590-2591-2592-2597
A2
Promoció
interna
Concurs
Administració Especial
Subescala tècnica
1
Tècnic/a superior en ciències de la infromació 2601 A1
Promoció
interna
Concurs
2
Tècnic/a grau mitjà
2071-2599
A2
Promoció interna
Concurs
Subescala tècnica auxiliar
1
Delineant
1142 C1
Promoció interna
Concurs
1
Tècnic/a auxiliar
2602 C1
Promoció interna
Concurs
Subescala Serveis Especials
1
Tècnic/a superior en ciències de la infromació 5
A1
Promoció
interna
Concurs
16
Total
ANNEX IV– PLANTILLA LABORAL- PROMOCIO INTERNA
Núm. Denominació Grup Codi Torn Sistema selectiu
1
Oficial Oficis C2
2606 Promoció interna
Concurs
1
Total
SEGON.- Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de convocatòria
fins a un 10%, sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes de l’art. 60.4 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals de Catalunya.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Boletín Oficial del Estado, a la Seu electrònica, a la intranet i a la
extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a
l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les
administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon
fi i execució del precedent acord.
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local accepta els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i el contingut dels
informes tècnics precedents, i resol de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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2. Aprovar conjuntament subvencions del Departament de Participació Ciutadana 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que proposa
Òrgan que resol Junta de Govern Local
Alcaldessa
Expedient: 40959015 – CONJ-SOLS2017/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta subvencions departament de Participació Ciutadana
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Municipal
Bases de la convocatòria: Aprovades provisionalment pel Ple de l’Auntament en data
28/02/2017 i publicades al BOP el 10/03/2017
Termini de presentació de sol·licituds Del 20/03/2017 al 18/04/2017, ambdós inclosos
1. Els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades reuneixen els requisits exigits a les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i en aplicació dels criteris establerts:
Exp

Interessat

103415AV. CANYADO
SOLSUB2017/000005

103415AV. CAN SOLEI
SOLSUB2017/000007

103415AV. NOVA LLOREDA
SOLSUB2017/000012 SUD

103415AV. FONDO
SOLSUB2017/000018 SISTRELLS

103415AV. BUFALÁ
SOLSUB2017/000021

103415AV. BONAVISTA
SOLSUB2017/000022

Nif

G-59761312

G-64401516

G-60505328

G-58885088

G-58554783

G-59822239
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

Interessat

Nif

103415AV. MONTIGALA
SOLSUB2017/000023 BATLLORIA

G-61240420

103415AV. MORERA
SOLSUB2017/000024

G-59300269

103415AV. VERGE DE LA
SOLSUB2017/000026 SALUT

G-58877622

103415AV. JUAN VALERA
SOLSUB2017/000027

G-58946617

103415AV. RONDA SANT
SOLSUB2017/000029 ANTONI DE LLEFIÁ

G-58698630

103415AV. BARRI MARESME
SOLSUB2017/000039

FEDERACIO
103415ASSOCIACIO VEINS
SOLSUB2017/000040
BADALONA

G-62200407

G-58479718

Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la

2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

10341512017000021931/1
SOLSUB2017/000005
103415SOLSUB2017/000007
103415SOLSUB2017/000012
103415SOLSUB2017/000018
103415SOLSUB2017/000021

12017000021933/1

12017000021938/1

12017000021944/1

12017000021948/1

Tipus Aplic.Presp
2017
N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
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Inport

Nom

3.000,00€ AV. CANYADO

NIF
G-59761312

2.165,17€

AV. CAN
SOLEI

3.000,00€

AV. NOVA
G-60505328
LLOREDA SUD

3.000,00€

AV. FONDO
SISTRELLS

G-58885088

2.800,00€ AV. BUFALÁ

G-58554783

G-64401516
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Exp
103415SOLSUB2017/000022
103415SOLSUB2017/000023
103415SOLSUB2017/000024
103415SOLSUB2017/000026
103415SOLSUB2017/000027
103415SOLSUB2017/000029
103415SOLSUB2017/000039
103415SOLSUB2017/000040

Op
Tipus Aplic.Presp
12017000021949/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021950/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
12017000021951/1 AD
40959015
9241 48906
12017000021952/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021953/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021955/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021967/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021968/1
2017 N
40959015
AD
9241 48906

Nom

NIF

AV.
BONAVISTA

G-59822239

AV.
4.000,00€ MONTIGALÁ
BATLLORIA

G-61240420

2.400,00€ AV. MORERA

G-59300269

Inport
2.750,00€

2.500,00€

AV. VERGE DE
G-58877622
LA SALUT

3.591,50€

AV.JUAN
VALERA

AV. RONDA
5.000,00€ SANT ANTONI
DE LLEFIÁ

G-58946617

G-58698630

3.500,00€

AV. BARRI
MARESME

G-62200407

2.500,00€

FEDERACIO
ASSOCIACIO
VEINS
BADALONA

G-58479718

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici 2017, conté la Regulació Transitòria de les subvencions.
4) En data 28 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar provisionalment les Bases
Específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que
realitzin activitats o programes de caràcter veïnal al municipi de Badalona durant l’any 2017.
5) Els informes tècnics proposen satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la quantitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34,4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o avançats,
així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la normativa reguladora
de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es
podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
6) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
7) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
8) L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència d’alcaldia.
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9) L’art. 113 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, disposa que seran
d’aplicació a les sessions de la Junta de Govern Local el Capítol primer del títol tercer. Per
aquesta raó, i sens perjudici de la delegació general de competències efectuada per resolució
de l’alcalde de 12 de juliol de 2011, en relació amb la incorporació d’assumptes a l’ordre del
dia, és d’aplicació l’art. 82 del ROF.
CONCLUSIONS
Per tot això, no existeix cap obstacle legal ni reglamentari, perquè previ dictamen favorable de
la CIAMB es proposi a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp

Interessat

Nif

103415AV. CANYADO
SOLSUB2017/000005

G-59761312

103415AV. CAN SOLEI
SOLSUB2017/000007

G-64401516

103415AV. NOVA LLOREDA
G-60505328
SOLSUB2017/000012 SUD

103415AV.
SOLSUB2017/000018 SISTRELLS

FONDO

G-58885088

103415AV. BUFALÁ
SOLSUB2017/000021

G-58554783

103415AV. BONAVISTA
SOLSUB2017/000022

G-59822239

103415AV.
MONTIGALA
G-61240420
SOLSUB2017/000023 BATLLORIA

103415AV. MORERA
SOLSUB2017/000024

G-59300269

Junta de Govern Local. Sessió núm. 19 / 27-07-2017

Objecte
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
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Exp

Interessat

Nif

103415AV. VERGE DE LA
G-58877622
SOLSUB2017/000026 SALUT

103415AV. JUAN VALERA
SOLSUB2017/000027

G-58946617

103415AV.
RONDA SANT
G-58698630
SOLSUB2017/000029 ANTONI DE LLEFIÁ

103415AV. BARRI MARESME
SOLSUB2017/000039

FEDERACIO
103415ASSOCIACIO
SOLSUB2017/000040
BADALONA

G-62200407

VEINS G-58479718

Objecte
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.
Promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les
associacions de veïns destinades a
promoure la participació dels veïns i
veïnes en la gestió del bé comú de la
ciutat.

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

Op

10341512017000021931/1
SOLSUB2017/000005
103415SOLSUB2017/000007
103415SOLSUB2017/000012
103415SOLSUB2017/000018
103415SOLSUB2017/000021
103415SOLSUB2017/000022
103415SOLSUB2017/000023

12017000021933/1

12017000021938/1

12017000021944/1

12017000021948/1

12017000021949/1

12017000021950/1

Tipus Aplic.Presp
2017
N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
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Inport

Nom

3.000,00€ AV. CANYADO

NIF
G-59761312

2.165,17€

AV. CAN
SOLEI

3.000,00€

AV. NOVA
G-60505328
LLOREDA SUD

3.000,00€

AV. FONDO
SISTRELLS

G-58885088

2.800,00€ AV. BUFALÁ

G-58554783

AV.
BONAVISTA

G-59822239

AV.
4.000,00€ MONTIGALÁ
BATLLORIA

G-61240420

2.750,00€

G-64401516
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Exp

Op

10341512017000021951/1
SOLSUB2017/000024
103415SOLSUB2017/000026
103415SOLSUB2017/000027
103415SOLSUB2017/000029
103415SOLSUB2017/000039

12017000021952/1

12017000021953/1

12017000021955/1

12017000021967/1

12017000021968/1
103415SOLSUB2017/000040

Tipus Aplic.Presp
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
AD
9241 48906

Inport

Nom

NIF

2.400,00€ AV. MORERA

G-59300269

2.500,00€

AV. VERGE DE
G-58877622
LA SALUT

3.591,50€

AV.JUAN
VALERA

G-58946617

AV. RONDA
5.000,00€ SANT ANTONI
DE LLEFIÁ
3.500,00€

AV. BARRI
MARESME

G-58698630

G-62200407

FEDERACIO
ASSOCIACIO
2.500,00€
VEINS
BADALONA

G-58479718

TERCER : Distribuir l’aplicació de la subvenció, d’acord amb l’informe tècnic, de la manera
següent:
Exp

103415SOLSUB2017/
000005

103415SOLSUB2017/
000007

Interessat

AV.
CANYADO

AV. CAN
SOLEI

Nif

G59761312

G64401516

103415SOLSUB2017/
000012

AV. NOVA
LLOREDA
SUD

G60505328

103415SOLSUB2017/
000018

AV. FONDO
SISTRELLS

G58885088

Aplic.Presp

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906

subvenció

Programes
subvencionats

3.000,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

2.165,17

2017 N
40959015
9241 48906

3.000,00

2017 N
40959015
9241 48906

3.000,00

Junta de Govern Local. Sessió núm. 19 / 27-07-2017

Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Cursos i tallers
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Activitats
socioculturals
(excursions)

Subvenció
parcial

Import a
justificar

500,00

2.750,00

2.500,00

5.800,00

50,00

50,00

350,00

350,00

565,17

1.501,23

1.200,00

1.700,00

1.000,00

4.830,00

2.000,00

5.303,30

1.089,00

1.888,00
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

103415SOLSUB2017/
000021

103415SOLSUB2017/
000022

103415SOLSUB2017/
000023

AV. BUFALÁ

AV.
BONAVISTA

AV.
MONTIGALÁ
BATLLORIA

G58554783

G59822239

G61240420

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906
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2.800,00

2.750,00

4.000,00

Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Programes per
a la igualtat de
gènere
Programes per
promoure la
participació
dels veíns
Activitats de
solidaritat
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

Subvenció
parcial

Import a
justificar

799,00

1.799,00

1.112,00

2.313,00

773,85

1.350,00

1.023,05

2.710,00

50,00

50,00

150,00

980,00

803,10

600,00

100,00

300,00

1.500,00

3.120,00

350,00

1.325,00

800,00

2.073,40

1.000,00

1.800,00

1.500,00

2.700,00

1.500,00

3.500,00
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Exp

103415SOLSUB2017/
000024

103415SOLSUB2017/
000026

103415SOLSUB2017/
000027

103415SOLSUB2017/
000029

103415SOLSUB2017/
000039

Interessat

AV. MORERA

AV. VERGE
DE LA SALUT

AV.JUAN
VALERA

AV. RONDA
SANT
ANTONI DE
LLEFIÁ

AV. BARRI
MARESME

Nif

G59300269

G58877622

G58946617

G58698630

G62200407

Aplic.Presp

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906

2017 N
40959015
9241 48906
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subvenció

Programes
subvencionats

2.400,00

Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats de
solidaritat

2.500,00

3.591,50

5.000,00

3.500,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers
(diversos)
Activitat
lúdiques i
festives
(diverses)
Activitats de
solidaritat
Activitats de
solidaritat
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Seminaris,
jornades i
debats, oberts
a tota la
ciutadania
Activitats
esportives
Activitats
socioculturals
(excursions)

Subvenció
parcial

Import a
justificar

1.100,00

6.000,00

300,00

1.900,00

1.000,00

1.600,00

900,00

2.446,97

1.000,00

1.800,00

600,00

1.400,00

693,50

1.387,00

2.748,00

5.650,00

150,00

150,00

500,00

3.200,00

2.000,00

7.400,00

2.000,00

9.815,00

500,00

3.000,00

142,00

672,00

520,00

1.300,00

13

Secretaria General

Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

103415SOLSUB2017/
000040

FEDERACIO
ASSOCIACIO
VEINS
BADALONA

G58479718

2017 N
40959015
9241 48906

2.500,00

Cursos i tallers
Programes per
promoure la
participació
interna de les
entitas

Subvenció
parcial

Import a
justificar

2.708,00

4.388,00

130,00

1.473,00

800,00

2.187,00

1.700,00

3.450,53

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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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