Secretaria General

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

23
Junta de Govern Local
Ordinària
23 d’octubre 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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz (S’incorpora al punt 7 de l’ordre del dia)
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté

Secretari general
Interventor
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Regidora

Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 9
d’octubre de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l’alcaldessa l'atorgament de subvencions en matèria de Participació Ciutadana,
corresponent a la convocatòria del concurs per concurrència competitiva de l'any 2017.
Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
3. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions en matèria de gent gran corresponent a
la convocatòria del concurs públic per concurrència competitiva durant l'any 2017.
4. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada
de Reis.
5. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal de pagar les activitats de foment de la lectura
consolidades en la programació anual de la Xarxa Municipal de Biblioteques del primer
trimestre d'any i les tertúlies del mes d'abril.
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Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de
Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume.
7. Aprovar inicialment el projecte per a l’ampliació d’un aparcament a la carretera de Mataró, 22
-zona Titus- de Badalona per a 65 places.

Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 9
d’octubre de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 9 d’octubre
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions en matèria de Participació
Ciutadana, corresponent a la convocatòria del concurs per concurrència competitiva de
l'any 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que proposa: Junta de Govern Local
Òrgan que resol : Alcaldessa
Expedient: 40959015 – CONJ-SOLS2017/000003
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 convocatòriaAprovades 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

Nif

103415SOLSUB2017/000001

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

G-59898361
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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.
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Exp

Interessat

Nif

103415SOLSUB2017/000010

AV. FRONT MARÍTIM

G-64536154

103415SOLSUB2017/000032

AV. SANT MORI DE
LLEFIÀ

G-58673450

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.

2. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
103415SOLSUB2017/000001
103415SOLSUB2017/000010
103415SOLSUB2017/000032

Op

Tipus

12017000021924/1 AD
12017000021936/1

AD

12017000022106/1
AD

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

Nom
AV. IRIS SOL
3.000,00€
CASAGEMES
AV. FRONT
3.170,50€
MARÍTIM
AV. SANT
3.496,42€ MORI DE
LLEFIÀ
Inport

NIF
G-59898361
G-64536154
G-58673450

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) L’article 6 de les bases específiques reguladores de la convocatòria “es remeten al contingut
íntegre de l’article 123 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). En cas de sol·licitud de subvenció per
activitats i/o programes, com a regla general, l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50%
del cost de l’activitat a la que s’apliquin, cas contrari haurà de justificar-se mitjançant informe
tècnic del departament gestor.” Per tant, aquest precepte recull la previsió d’excepcionalitat de
que l’import de la subvenció ultrapassi el 50% del cost de l’activitat, excepció que justificat a
l’informe tècnic emès per la cap del Departament de Participació Ciutadana, de data 14 de juliol
de 2017.
6) 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”.
7) 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.
8) 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
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Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
9) 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.
10) 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

103415SOLSUB2017/000001

AV. IRIS SOL
CASAGEMES

G-59898361

103415SOLSUB2017/000010

AV. FRONT MARÍTIM

G-64536154

103415SOLSUB2017/000032

AV. SANT MORI DE
LLEFIÀ

G-58673450

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.

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
103415SOLSUB2017/000001
103415SOLSUB2017/000010
103415SOLSUB2017/000032

Tipus Aplic.Presp
2017 N 40959015
12017000021924/1 AD
9241 48906
12017000021936/1
2017 N 40959015
AD
9241 48906
12017000022106/1
2017 N 40959015
AD
9241 48906
Op

Nom
AV. IRIS SOL
3.000,00€
CASAGEMES
AV. FRONT
3.170,50€
MARÍTIM
AV. SANT
3.496,42€ MORI DE
LLEFIÀ
Inport

NIF
G-59898361
G-64536154
G-58673450

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

Interessat

Nif

Aplic.Presp

103415SOLSUB2017/000001

2017
N
AV. IRIS SOL G40959015
3.000,00
CASAGEMES 59898361
9241 48906
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subvenció

Programes
subvencionats

Subvenció
parcial

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

550,00

Activitat lúdiques
i festives

2.250,00

Import a
justificar
1.125,00

6.009,71
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Exp

103415SOLSUB2017/000010

103415SOLSUB2017/000032

Interessat

Nif

Aplic.Presp

subvenció

2017
N
AV. FRONT G3.170,50
40959015
MARÍTIM
64536154
9241 48906

AV.
SANT
2017
N
GMORI
DE
40959015
3.496,42
58673450
LLEFIÀ
9241 48906

Programes
subvencionats

Subvenció
parcial

Import a
justificar

Activitats
extraescolars
per a infants i
adolescents

200,00

825,00

Estudis de les
necessitats i
potencialitats del
territori

2034,00

4.030,00

Activitat lúdiques
i festives

1.136,50

2.311,00

700,00

1.090,00

2.796,42

3.700,84

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

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

Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
3. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions en matèria de gent gran
corresponent a la convocatòria del concurs públic per concurrència competitiva durant
l'any 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 61348130-CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 18/SUBV-2/17
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta de sol·licitud de subvencions 2017, per a casals i
entitats de gent gran.
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs: 0620105-GSUB-C2017/000001
Objecte del concurs: Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de l’Ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva pels casals i entitats de gent gran, durant l’exercici
2017.
Data resolució: 15/6/2017
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa
Bases de la convocatòria: Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30/5/2017
Data de publicació anunci de la convocatòria: 23/6/2017
Termini de presentació de sol·licituds:Del 24/6/2017 al 13/7/2017
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
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Exp
61348130SOLSUB2017/000001

Interessat
ASSOCIACIO DE JUBILATS I
PENSIONISTES CASAL BONAVISTA
CANYET
ASSOCIACIO DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE BADALONA

Nif
G5995676-3

61348130SOLSUB2017/000003

CASAL D'AVIS DE CANYADO

G5951760-7

61348130SOLSUB2017/000004

ASSOCIACIO AVIS CASAL SANT
ANTONI DE LLEFIA

G5906046-7

61348130SOLSUB2017/000005

ASSOCIACIO GENT GRAN NOVA
LLOREDA

G6086886-6

61348130SOLSUB2017/000006

ASSOCIACIO CASAL D'AVIS VERGE
DE LA SALUT

G5888015-4

61348130SOLSUB2017/000007

ASSOCIACIO DE PERSONES GRAN
DE LLOREDA

G6415895-9

61348130SOLSUB2017/000008

ASSOCIACIO GENT GRAN DE
POMAR

G6168851-1

61348130SOLSUB2017/000009

ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS CASAL PEP VENTURA
DE
PLATAFORMA SOCIAL I CULTURAL
DE LA GENT GRAN

G5885160-1

61348130SOLSUB2017/000011

CASAL D'AVIS RAVAL

G5990181-9

61348130SOLSUB2017/000012

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
BADALONA

G5876926-6

61348130SOLSUB2017/000013

ASSOCIACIO AVIS ANTONIA BOADA G5888018-8

61348130SOLSUB2017/000014

GENT GRAN MORERA

G6015959-7

61348130SOLSUB2017/000015

ASSOCIACIO CASAL D AVIS
CONGRES

G6088710-6

61348130SOLSUB2017/000016

ASSOCIACIO UNIO DE CORALS DE
LA GENT GRAN DE BADALONA

G6687771-3

61348130SOLSUB2017/000002

61348130SOLSUB2017/000010

G5819523-1

G6296804-5

Objecte
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.
Proposta
de
concessió
subvenció pels casals i entitats
gent gran.

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

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 en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària

6134813012017000028690/
SOLSUB2017/ 1
000001

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906

6134813012017000028706/
SOLSUB2017/ 1

ADRC

2017 N
61348130

Nom

1.900,00 ASS. DE
JUBILATS I
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA
CANYET
1.955,00 ASS. DE
JUBILATS I
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G5995676-3

Pressupost
total per
justificar
3.850

G5819523-1

3.950
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Exp

Op

Tipus

000002

Aplicació
Import
pressupostària
231006 48906

61348130SOLSUB2017/
000003
61348130SOLSUB2017/
000004

12017000028707/
1

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

12017000028710/
1

ADRC

61348130SOLSUB2017/
000005
61348130SOLSUB2017/
000006
61348130SOLSUB2017/
000007

12017000028712/
1

ADRC

12017000028713/
1

ADRC

12017000028715/
1

ADRC

61348130SOLSUB2017/
000008
61348130SOLSUB2017/
000009

12017000028717/
1

ADRC

12017000028719/
1

ADRC

6134813012017000028721/
SOLSUB2017/ 1
000010

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906

61348130SOLSUB2017/
000011
61348130SOLSUB2017/
000012
61348130SOLSUB2017/
000013
61348130SOLSUB2017/
000014
61348130SOLSUB2017/
000015
61348130SOLSUB2017/
000016

12017000028723/
1

ADRC

12017000028724/
1

ADRC

12017000028725/
1

ADRC

12017000028727/
1

ADRC

12017000028728/
1

ADRC

12017000028729/
1

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

Nom

NIF

Pressupost
total per
justificar

G5951760-7

5.100

2.550,00 ASSOCIACIO
AVIS CASAL
SANT ANTONI
DE LLEFIA
850,00
ASS. GENT
GRAN NOVA
LLOREDA
1.500,00 ASS. CASAL
D'AVIS VERGE
DE LA SALUT
1.450,00 ASSOCIACIO DE
PERSONES
GRAN DE
LLOREDA

G5906046-7

5.200

G6086886-6

6.000

G5888015-4

3.000

G6415895-9

3.000

1.050,00 ASS. GENT
GRAN DE
POMAR
2.400,00 AS. DE
PENSIONISTAS
Y JUBILADOS
CASAL PEP
VENTURA
900,00
PLATAFORMA
SOCIAL I
CULTURAL DE
LA GENT GRAN
2.218,00 CASAL D'AVIS
RAVAL

G6168851-1

2.500

G5885160-1

4.900

G6296804-5

2.000

G5990181-9

4.500

2.230,00 ASS. DE GENT
GRAN DE
BADALONA
2.455,00 ASS. AVIS
ANTONIA BOADA

G5876926-6

4.500

G5888018-8

6.032

2.077,00 GENT GRAN
MORERA

G6015959-7

4.500

2.450,00 ASS. CASAL
D’AVIS
CONGRES
1.515,00 ASS. UNIO DE
CORALS DE LA
GENT GRAN DE
BADALONA

G6088710-6

5.000

G6687771-3

3.330

PENSIONISTES
DE BADALONA
2.500,00 CASAL D'AVIS
DE CANYADO

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona vigents,
conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
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4) En data 30 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per
concurrència competitiva durant l’any 2017, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 12 de juny de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució amb
les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat primer,
que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció
als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les
estructures administratives.
7) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Auntònomes,
la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure.
8) L’informe tècnic proposa que consta a l’expedient proposa 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”.
9) 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.
10) 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 així tramitat caldrà sotmetre’l a la fiscalització
prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa
derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
11) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern Local, a
proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de la delegació
general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions de data 23 i 29
de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcalde l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp
61348130SOLSUB2017/000001
61348130SOLSUB2017/000002
61348130SOLSUB2017/000003

Interessat
ASSOCIACIO DE JUBILATS I
PENSIONISTES CASAL BONAVISTA
CANYET
ASSOCIACIO DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE BADALONA

Nif
G5995676-3

CASAL D'AVIS DE CANYADO

G5951760-7
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Objecte
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
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Exp
61348130SOLSUB2017/000004

Interessat
ASSOCIACIO AVIS CASAL SANT
ANTONI DE LLEFIA

Nif
G5906046-7

61348130SOLSUB2017/000005

ASSOCIACIO GENT GRAN NOVA
LLOREDA

G6086886-6

61348130SOLSUB2017/000006

ASSOCIACIO CASAL D'AVIS VERGE
DE LA SALUT

G5888015-4

61348130SOLSUB2017/000007

ASSOCIACIO DE PERSONES GRAN
DE LLOREDA

G6415895-9

61348130SOLSUB2017/000008

ASSOCIACIO GENT GRAN DE
POMAR

G6168851-1

61348130SOLSUB2017/000009

ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS CASAL PEP VENTURA

G5885160-1

61348130SOLSUB2017/000010

PLATAFORMA SOCIAL I CULTURAL
DE LA GENT GRAN

G6296804-5

61348130SOLSUB2017/000011

CASAL D'AVIS RAVAL

G5990181-9

61348130SOLSUB2017/000012

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
BADALONA

G5876926-6

61348130SOLSUB2017/000013

ASSOCIACIO AVIS ANTONIA
BOADA

G5888018-8

61348130SOLSUB2017/000014

GENT GRAN MORERA

G6015959-7

61348130SOLSUB2017/000015

ASSOCIACIO CASAL D’AVIS
CONGRES

G6088710-6

61348130SOLSUB2017/000016

ASSOCIACIO UNIO DE CORALS DE
LA GENT GRAN DE BADALONA

G6687771-3

Objecte
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.
Proposta de concessió de
subvenció pels casals i entitats
de gent gran.

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

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Nom

NIF

6134813012017000028690/
SOLSUB2017/ 1
000001

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906

1.900,00

G5995676-3

6134813012017000028706/
SOLSUB2017/ 1
000002

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906

1.955,00

G5819523-1

3.950

61348130SOLSUB2017/
000003
61348130SOLSUB2017/
000004

12017000028707/
1

ADRC

2.500,00

G5951760-7

5.100

12017000028710/
1

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

ASS. DE
JUBILATS I
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA
CANYET
ASS. DE
JUBILATS I
PENSIONISTES
DE BADALONA
CASAL D'AVIS
DE CANYADO

Pressupost
total per
justificar
3.850

ASSOCIACIO
AVIS CASAL
SANT ANTONI
DE LLEFIA

G5906046-7

5.200

2.550,00
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Nom

NIF

61348130SOLSUB2017/
000005
61348130SOLSUB2017/
000006
61348130SOLSUB2017/
000007

12017000028712/
1

ADRC

850,00

ADRC

G5888015-4

3.000

12017000028715/
1

ADRC

G6415895-9

3.000

61348130SOLSUB2017/
000008
61348130SOLSUB2017/
000009

12017000028717/
1

ADRC

1.050,00

G6168851-1

2.500

12017000028719/
1

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

G5885160-1

4.900

6134813012017000028721/
SOLSUB2017/ 1
000010

ADRC

2017 N
61348130
231006 48906

900,00

G6296804-5

2.000

61348130SOLSUB2017/
000011
61348130SOLSUB2017/
000012
61348130SOLSUB2017/
000013
61348130SOLSUB2017/
000014
61348130SOLSUB2017/
000015
61348130SOLSUB2017/
000016

12017000028723/
1

ADRC

2.218,00

G5990181-9

4.500

12017000028724/
1

ADRC

ADRC

12017000028727/
1

ADRC

ASS. DE GENT G5876926-6
GRAN
DE
BADALONA
ASS.
AVIS G5888018-8
ANTONIA
BOADA
GENT
GRAN G6015959-7
MORERA

4.500

12017000028725/
1

12017000028728/
1

ADRC

ADRC

ASS.
CASAL G6088710-6
D’AVIS
CONGRES
ASS. UNIO DE G6687771-3
CORALS DE LA
GENT
GRAN
DE BADALONA

5.000

12017000028729/
1

2017
N
61348130
231006 48906
2017
N
61348130
231006 48906
2017
N
61348130
231006 48906
2017
N
61348130
231006 48906
2017
N
61348130
231006 48906
2017
N
61348130
231006 48906

ASS. GENT
GRAN NOVA
LLOREDA
ASS. CASAL
D'AVIS VERGE
DE LA SALUT
ASSOCIACIO
DE PERSONES
GRAN DE
LLOREDA
ASS. GENT
GRAN DE
POMAR
AS. DE
PENSIONISTAS
Y JUBILADOS
CASAL PEP
VENTURA
PLATAFORMA
SOCIAL I
CULTURAL DE
LA GENT GRAN
CASAL D'AVIS
RAVAL

G6086886-6

12017000028713/
1

2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906
2017 N
61348130
231006 48906

Pressupost
total per
justificar
6.000

1.500,00

1.450,00

2.400,00

2.230,00

2.455,00

2.077,00

2.450,00

1.515,00

6.032

4.500

3.330

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
4. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
cavalcada de Reis.
Identificació de l’expedient
Tipus: Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
Cavalcada de Reis
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 92/D-32/17
51220049-CONT-PRCON2017/000001
Antecedents
1. En data 20 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació,
número 0639-CNT-CSEOB2016/1, corresponent al contracte de serveis de gestió i posada en
pràctica de la Cavalcada de Reis 2017, que es tramita de manera ordinària i per procediment
obert, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
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la despesa corresponent. En data 4 de juliol de 2016 es va publicar l’anunci de licitació de
l’esmentada licitació al BOPB, així com al tauler d’anuncis oficial i al perfil del contractant.
2. En data 10/10/2016 per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar adjudicar el
contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la cavalcada de Reis 2017 a l’empresa
TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF B-59489351 per ser la seva proposició la que conté
l’oferta econòmicament més avantatjosa, en aplicació dels criteris de valoració establerts a la
clàusula 6.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació,
segons la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 29 de juliol de 2016; i en data
el dia 25 d’octubre de 2016 es va signar l’oportú contracte.
3. En data 4 de juliol de 2017 l’empresa adjudicatària TRÀNSIT PROJECTES, SL ha
manifestat expressament la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga
4. En data 12 de setembre 2017 el cap del departament d’Acció Cultural ha emès un informe
tècnic segons el qual proposa que es procedeixi a la pròrroga per a l’edició de l’any 2018, a
favor de l’empresa TRÀNSIT PROJECTES SL, amb NIF B59489351.
Pel que fa al pressupost de la Cavalcada per a l’any 2018, el valor serà de 129.000 EUR + 21%
d’IVA, total 156.090 EUR IVA inclòs. La quantitat de 52.000 EUR més 21% IVA, total 62.920
EUR IVA inclòs, ha d’anar a càrrec de la partida núm. 51220049-3347-22610 del pressupost
municipal de l’any 2017, i que la quantitat de 77.000 EUR més 21% IVA total 93.170 EUR IVA
inclòs, anirà a condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació
pressupostària de l’any 2018.
El termini d’execució del contracte abastarà des del dia d’inici de l’acte dels Carters Reials,
l’Arribo i la Cavalcada el dia 5 de gener, i fins el dia 31 de gener, data màxima per retirar tota la
producció tècnica de les carrosses (so, llum, neteja, etc).
5. En data 29 de setembre de 2017, la intervenció municipal ha informat favorablement
l’expedient de referència.
Fonaments de Dret
1. Segons disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons la redacció donada pel número 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, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de la cultura i
equipaments culturals.
2. L’art. 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), preceptua que el contracte
de subministraments i serveis, es consideren un contractes administratius, que per tant, a tenor
de l’apartat 2n del mateix article, es regiran, en relació amb la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció, per aquesta Llei, i les seves disposicions de desenvolupament;
supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de Dret administratiu i en el seu defecte les
normes de Dret.
3. L’art. 109 del TRLCSP, preceptua que a l’expedient administratiu haurà d'incorporar-se el
certificat d'existència de crèdit o document que legalment li substitueixi, i la fiscalització prèvia
de la intervenció, si escau, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària. A la seva vegada, segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció
municipal ha de fi l’existència de crèdit adequat i suficient.
4. Els plecs de prescripcions administratives que regula l’esmentat contracte expressa
literalment:
“Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga
1. La durada del contracte s’estableix en 1 any.
2. De conformitat amb el que preveu l’ article 23.2 del TRLCSP en relació amb el que disposa
l’article 303.1, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa per dos períodes d’un any
cadascun d’aquests per mutu acord d’ambdues parts manifestat amb una antelació mínima de
cinc mesos al finiment de la vigència del contracte.
3. No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el
seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’eventual pròrroga del contracte.
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4. La manca de pròrroga no originarà per sí mateixa indemnització pel contractista en concepte
de danys i perjudicis.”
5. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és la Junta de Govern Local d’acord
amb la resolució de delegació de competències de l’Alcaldessa de data 23/06/15, en concret
l’acord segon punt 6.
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.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i posada en pràctica de la
cavalcada de Reis a l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, SL amb NIF B-59489351, per l’import
total de 156.090,00 euros IVA inclòs i pel període d’un any.
SEGON.- Aprovar la despesa d’aquest contracte que ascendeix a la quantitat de 129.000,00
euros + 27.090,00 euros d’IVA. Total: 156.090,00 EUR IVA INCLÒS. La quantitat de 52.000
EUR més 21% IVA, total 62.920 EUR IVA inclòs, ha d’anar a càrrec de la partida núm.
51220049-3347-22610 del pressupost municipal de l’any 2017, i la quantitat de 77.000 EUR
més 21% IVA total 93.170 EUR IVA inclòs, anirà a condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en l’aplicació pressupostària de l’any 2018.
TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
municipal, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Aprovar el reconeixement de crèdit per tal de pagar les activitats de foment de la
lectura consolidades en la programació anual de la Xarxa Municipal de Biblioteques del
primer trimestre d’any i les tertúlies del mes d’abril.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 51220046-FEXP2017/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 95/D-35/17
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Reconeixement de crèdit per tal de pagar les activitats de foment de la
lectura consolidades en la programació anual de la Xarxa Municipal de Biblioteques del primer
trimestre d'any i les tertúlies del mes d'abril
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 13/09/2017.
Informe jurídic de data 19/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 13/10/2017.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, segons la redacció donada pel número 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, entre d’altre matèries, segons disposa l’apartat m), la promoció de la cultura i
equipaments culturals.
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2. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem ha anat establint els requisits que es consideren necessaris per a la
concurrència d’aquell, per totes la STS de 28 de setembre de 1999, Sala 3ª, Secció 7ª:
“Para que concurra la apreciación del enriquecimiento injusto, son necesarios los siguientes
elementos: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del
actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) inexistencia de precepto legal que
excluya la aplicación del principio, máxime cuando conforme a reiterada jurisprudencia tanto
civil como contencioso- administrativa, estima que no puede aplicarse el principio prohibitivo del
enriquecimiento, cuando tiene su base en un contrato, en la ley, o en una sentencia, como ha
declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de diciembre de 1993”.
L’esmentada sentència, determina com a un dels requisits per a la procedència de l’acció per
enriquiment injust o sense causa, “l’empobriment de qui reclama o d’aquell en el nom del qual
es reclami, pecuniàriament acceptable, entès sempre en el seu sentit més ampli, que no
provingui directament del comportament de qui el pateix”.
3. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de la
factura, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb la
STS de 24 de juliol de 1992 i conforme les previsions de l’article 20 i concordant de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
4. L’article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per l’any 2017 disposen que,
pel que fa als expedients de contractació menor, tant el seu tràmit com llur quantia, haurà
d’ajustar-se al que disposa el TRLCSP.
L’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa, en relació al procediment
d’adjudicació, que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació, complint amb les normes establertes en l’article 111. Es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes
d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa
l’article 206 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
L’article 72, pel que fa a l’acreditació de la capacitat d’obrar, regula que la capacitat d’obrar dels
empresaris que fossin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les que es
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. L’article 54.2, pel que fa a les
condicions d’aptitud, disposa que els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
5. La intervenció municipal ha d’emetre informe, certificant l’existència de crèdit, segons
disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que va aprovar el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
6. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient és la Junta de Govern local, donat que
segons disposa l’art. 22 de les Bases d’Excecució de Pressupost, l’aprovació de les despeses
de reconeixement de crèdit d’exercicis tancats correspon a l’Ajuntament Ple i l’aprovació dels
reconeixements de crèdit de l’exercici 2017 a la Junta de Govern.
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.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL, amb NIF B6178949-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 51220046 3346 22799

A

12017000032219/1

5.622,51

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a l’execució
dels treballs realitzats, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent responsable dels
treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la
normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra

Data

Import

NIF

17426

28/06/2017

5.622,51

ES-B6178949-1

Tercer
TRIFUSIO PROJECTES
CULTURALS, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6178949-1
TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS, SL
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial de Patrimoni
Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial de
Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume.
Vist l’informe subscrit en data 11 d’octubre de 2017 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“INFORME
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació inicial la Modificació puntual del Pla especial
de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume
Objecte
El present document té per objecte la Modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona per a incorporar la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume de Badalona (Fitxa
F33).
Àmbit
L’àmbit de planejament correspon a la parcel·la situada a l’avinguda Marquès de Mont-roig, 130
de Badalona, fent cantonada amb el carrer de Josep Maria de Segarra.
La parcel·la, amb referència cadastral 5980206DF3858B0001FW, està ocupada per l’actual
Parròquia de Sant Jaume, amb una superfície de sòl de 508 m2.
Iniciativa
És iniciativa de l’Ajuntament de Badalona, que el promou amb la voluntat de revitalitzar i
revaloritzar el Patrimoni badaloní i, en aquest cas, el Patrimoni de l’arquitectura moderna dels
anys cinquanta, sovint vulnerable de ser oblidada i malmesa.
La seva tramitació queda regulada pels articles 67.78, 85 i 96 del DL. 1/2010 de 3 d’agost pel
qual s’aprova el TRLU i altre Normativa Urbanística General.
Planejament vigent
L’àmbit que ens ocupa té com a antecedents de planejament:
- El Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al BOP el
17 de juliol de 1976.
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- PERI Zona de Renovació urbana del carrer Tortosa, aprovat definitivament el 26 de juny de
1980 i publicat el 18 d’agost de 1980.
- Modificació del pla general Sector Gorg, aprovat definitivament el 17 de febrer de 1983 i
publicat el 18 de març de 1983.
- Revisió del PERI al barri del Gorg, aprovat definitivament el 31 d’octubre de 1997 i publicat el
9 de desembre de 1997.
- Modificació del Pla especial del barri del Gorg, aprovada el 23 de febrer del 2000 i publicada
el 24 de març del 2000.
Altres antecedents de posada en valor de la parròquia de Sant Jaume:
Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
La Parròquia Sant Jaume s’inclou a l’Inventari de Patrimoni arquitectònic de la Generalitat, fet
que evidencia la seva posada en valor des d’una entitat externa a la local.
Justificació de la inclusió de la nova fitxa en el Catàleg de Patrimoni
La proposta d’actuació pública impulsa una operació de recuperació del Patrimoni arquitectònic
modern badaloní. La voluntat pública local es dirigeix efectivament a processos de salvaguarda
i desenvolupament urbà mitjançant el Planejament urbanístic per tal d’assolir una cohesió
territorial adequada.
El Pla especial de protecció, es va redactar amb l’objectiu de rescatar, valorar, i preservar els
valors del Municipi, plasmats en determinats béns repartits per tota la seva extensió.
Amb el transcurs del temps, hi ha hagut elements arquitectònics que s’han anat malmetent per
manca de manteniment o motius diversos com manca d’actualització de les activitats que en ell
es desenvolupaven i que, amb el temps, han quedat obsoletes.
Es cataloga com a tipologia F tipus II (Fitxa F33), un tipus d’edificacions que, malgrat no tenir
un valor notablement destacat (el que entenem habitualment per monument o edifici patrimonial
d’antiguitat més notable), són susceptibles de poder ésser rehabilitats o de constituir fites
representatives de la història i de la identitat de la ciutat.
Quant al Catàleg de Patrimoni, es tracta d’un document obert , sempre disposat a anar-se
enriquint amb les noves aportacions i apostes de futur que proposi l’Ajuntament de Badalona.
El criteri fonamental de la inclusió de les peces és la preservació d’aquells elements
representatius del passat llunyà i proper (aquest és el cas) que han d’articular el futur i que
hauran de configurar la Badalona del demà.
En data 19 de setembre de 2017, la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i
Cultural de Badalona s’assabenta de la Proposta de catalogació de la Parròquia de Sant
Jaume, segons el punt núm.1 de l’Acta que s’adjunta al document tècnic en l’Annex3.
Descripció de la proposta
Atès els antecedents exposats i la justificació de la proposta presentada respecte a la
modificació del Pla especial de referència, s’ha de posar de manifest que la redacció d’aquesta
figura de Planejament representa la creació d’una eina necessària per a permetre l’actualització
i la revitalització del conjunt patrimonial de la ciutat.
Es proposa la inclusió d’una nova fitxa al Catàleg de Patrimoni aprovat definitivament el 27 de
setembre de 1984: Fitxa F33. Parròquia de Sant Jaume.
Els àmbits de protecció A i B proposats de la fitxa del Catàleg de Patrimoni coincideixen amb la
superfície de la parcel·la i les proteccions es distribueixen de la següent manera:
- L’àmbit A de protecció proposat inclou la superfície completa del projecte original de la
Parròquia (1957), realitzat per A.M.G., així com l’ampliació realitzada l’any 2014 per A.M.S. (fill
de l’arquitecte autor del projecte original).
Quant als criteris d’intervenció proposats a la nova fitxa per a aquest àmbit, es proposen els
següents criteris:
Com a principals valors essencials a protegir es contemplen els següents:
- Manteniment i recuperació dels elements originals amb els materials d’acabat, tant del
projecte de l’arquitecte M., com de l’ampliació de 2014.
- Es permetran intervencions volumètriques d’entorn que millorin l’àmbit sempre que no es
malmetin les condicions d’emplaçament de la Parròquia.
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- L’àmbit B de protecció d’entorn tal i com es grafia a la Fitxa proposada del Catàleg de
Patrimoni Historicoartístic de Badalona engloba l’entorn de la part posterior de la capella i la
seva ampliació. Com sempre, els edificis de l’entorn s’adaptaran al Bé catalogat tal i com es
proposava en el Catàleg vigent.
En cas de dur-se a terme intervencions, ja sigui a la Parròquia com a l’entorn B de protecció,
caldrà que la Comissió de Patrimoni de Badalona doni el vistiplau.
El total d’àmbit protegit (A i B) coincideix amb la superfície total de la parcel·la cadastral.
Conclusió
S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i, per tant, res s’oposa a procedir
amb la tramitació proposada.”
Així mateix, en data 18 d’octubre de 2017 el Departament Jurídic d’Urbanisme ha emès informe
favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, que es transcriu literalment a
continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de d’octubre de 2017 es redacta per part del Departament de Planejament Urbanístic, la
proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni
Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume (amb la
incorporació de la Fitxa F-33), amb l’objectiu de rescatar, valorar, i preservar els valors del
Municipi, i en el present cas, el patrimoni arquitectònic modern badaloní.
L’àmbit d’aquest planejament correspon a la parcel·la situada a l’Avinguda Marquès de
Montroig, 130 de Badalona, fent cantonada amb el carrer de Josep Maria de Sagarra. La
parcel·la, amb referència cadastral 5980206DF3858B0001FW, està ocupada per l’actual
Parròquia de Sant Jaume, amb una superfície de sòl de 508 m2.
Respecte la proposta presentada, en data 11 d’octubre de 2017 l’arquitecta adscrita al
Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que es proposa la inclusió d’una nova fitxa al Catàleg de Patrimoni aprovat
definitivament el 27 de setembre de 1984: Fitxa F33. Parròquia de Sant Jaume. Es proposen
dos àmbits de protecció A i B que coincideixen amb la superfície cadastral de la parcel·la i les
proteccions es distribueixen de la següent manera:
L’àmbit A de protecció inclou la superfície completa del projecte original de la Parròquia
(1957), així com l’ampliació realitzada l’any 2014. Quant als criteris d’intervenció proposats a la
nova fitxa per a aquest àmbit, es proposen els valors essencials a protegir següents:
 Manteniment i recuperació dels elements originals amb els materials d’acabat, tant del
projecte de l’arquitecte Moragas, com de l’ampliació de 2014.
 Es permetran intervencions volumètriques d’entorn que millorin l’àmbit sempre que no es
malmetin les condicions d’emplaçament de la Parròquia.
L’àmbit B de protecció d’entorn engloba la part posterior de la capella i la seva ampliació.
Els edificis de l’entorn s’adaptaran al bé catalogat tal i com es proposava en el Catàleg vigent.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
De conformitat amb l’article 67.1 apartat b) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant TRLUC), es
tracta d’un pla especial urbanístic de desenvolupament que es tramita per iniciativa pública per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
A l’expedient administratiu 4/A2-17 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb l’article
94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol: memòria
descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i annexes.
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L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències sectorials.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la tècnica del departament de Planejament urbanístic no trobem
raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual és la de un
acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del resultat d’aquesta
fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional adoptat per l’òrgan
competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada
amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en virtut de les
facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Tanmateix
aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de juny de 2015.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de
Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori, proposi a la Junta
de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial de la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni
Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume situada a
l’avinguda Marquès de Mont-roig, 130 de Badalona, amb la incorporació de la fitxa F-33.
Aquesta figura derivada de planejament urbanístic és d’iniciativa pública i es tramita a l’empara
de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la premsa
periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el període
d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
7. Aprovar inicialment el projecte per a l’ampliació d’un aparcament a la carretera de
Mataró, 22 -zona Titus- de Badalona per a 65 places.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació projecte
Títol: Ampliació d’un aparcament a la crta. de Mataró, 22 (zona “Titus”) de Badalona per a 65
places.
Categoria documentació: Projecte
Referència expedient: 48/P-19/17
Fets
El promotor privat Creativos Mar SL. ha presentat per a la seva aprovació el projecte bàsic de
l’Ampliació d’un aparcament a la crta. de Mataró, 22 (zona “Titus”) de Badalona per a 65
places, redactat per l’arquitecte F.B. amb la informació del Servei de Via Pública i Mobilitat i de
Medi Ambient. El pressupost total del projecte és de 255.480,99 € (valor estimat d’import
211.141,31 € i IVA aplicable de 44.339,68 €). Es tracta d’un projecte d’obres ordinàries i
completes de reparació sense complexitat tècnica i què compleix i incorpora totes les
disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment. Per tant,
no hi ha impediments per a la seva aprovació.
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La documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement pel Servei de Projectes
i Control d’Obres; inclou la memòria, el pressupost integrat per unitats, amidaments i preus,
plecs de prescripcions tècniques, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir les
obres i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció. L’informe de supervisió del projecte
defineix les obres com a ordinàries locals sense complexitat tècnica constructiva i l’informa
favorablement perquè incorpora i compleix amb totes les disposicions de la normativa bàsica
vigent i en general, totes les d’obligat compliment, per la qual cosa és adequada i suficient per
l’objecte que conté.
L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat projecte com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Els tràmits d’aprovació estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS i són
l’aprovació inicial per l’òrgan competent, que es determina en funció de la quantia del
pressupost, informació pública per termini de 30 dies i aprovació definitiva. Aquesta aprovació
definitiva serà automàtica si així queda recollit a la resolució inicial amb, si s’escau, informe de
conformitat del Servei competent per a la supervisió dels projectes.
- La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, d’acord amb l’article
53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a
l’alcaldessa la qual l’ha delegat en La Junta de Govern Local, quan l’import és superior a
200.000 €, en resolució de data 23 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, 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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a l’Ampliació d’un aparcament a la
ctra. de Mataró, 22 (zona “Titus”) de Badalona per a 65 places, promogut per la societat
Creativos Mar, SL i redactat per l’arquitecte F.B., amb la informació del Servei de Via Pública i
Mobilitat i la de Medi Ambient, amb tots els documents que el formen i que són la memòria, els
plecs de prescripcions tècniques generals i particulars, el pressupost integrat per amidaments,
preus descomposts i resum final, els plànols i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la
construcció.
El pressupost total del projecte és de 255.480,99 € (valor estimat d’import 211.141,31 € i IVA
aplicable de 44.339,68 €).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES naturals
perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en
cas de no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Badalona,
Votació
El dictamen precedent es retira per la Presidència.

Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.
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Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-cinc 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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