Secretaria General

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

27
Junta de Govern Local
Ordinària
4 de desembre de 2017
09:30
Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici El Viver) en 1a convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca

Secretari general
Interventor
Tresorer

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

ABSENTS
Regidors/es

Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar les actes número 25 i 26 corresponents a la sessió ordinària del dia 20 de novembre
de 2017 i a la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017, respectivament.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament i denegació de les subvencions sobre la quota de l'IBI de
2017 a diversos col·lectius.
3. Donar compte de la resolució dictada per l'alcaldessa en data 17/11/2017 relativa a
l’aprovació de la continuïtat per part de l' empresa ALPHABET FLEET MANAGEMENT SA en
el subministrament a títol d' arrendament de diversos vehicles per a la Guàrdia Urbana.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva en matèria
de promoció i/o protecció de la salut per l'any 2017.
5. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions de caràcter social en relació al concurs
corresponent a l'any 2017.
6. Proposar a l'alcaldessa la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
adreçada a entitats de caràcter cultural corresponents a la convocatòria de l'any 2017.
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7. Proposar a l'alcaldessa la desestimació de subvencions en règim de concurrència competitiva
adreçada a entitats de caràcter cultural corresponents a la convocatòria 2017.
8. Proposar a l'alcaldessa la concessió d'una subvenció en règim de concurrència competitiva
per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter educatiu durant l'any 2017.
9. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria ordinària
2017 del Servei d'Esports.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar l'expedient sancionador incoat al concessionari de la parada 29-30 del Mercat
Municipal Llefià per una presumpta infracció a l'Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.
11. Aprovar la declaració de no activitat de les parades dels mercats municipals tancades i de
titularitat municipal que no tinguin assignada cap activitat comercial concreta.
12. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament i la desestimació de subvencions referents a la
convocatòria per concurrència competitiva en el marc de la Promoció Econòmica del Comerç
Local, durant l’exercici 2017.
13. Aprovar l'atorgament de llicència municipal per a la instal·lació temporal de 3 plantes de
mòduls prefabricats sobre el pavelló existent a la finca situada a la carretera Canyet, s/n.
14. Aprovar inicialment el projecte de centre d’educació viària i cívica i adequació de
l’aparcament de vehicles oficials a la zona de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg.
15. Aprovar inicialment el projecte d’ampliació d'un aparcament a la carretera de Mataró, 22
(Zona "Titus") de Badalona per a 65 places.

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
16. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
17. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit corresponents a l’exercici del 2017.
Proposicions urgents
18. Aprovació de l'expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment negociat
sense publicitat per raons tècniques, del contracte de patrocini al Joventut de Badalona , SAD
per a la difusió de la marca "Badalona és futur" i altres accions.
19. Aprovar la rectificació de l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la compra agregada de
serveis de telefonia promoguda per la Diputació i el Consorci Localret, per error material en els
imports corresponents al Museu.
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20. Aprovar l'annex al projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 1 del PERI del sector
Manresà.
21. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la modificació del P.G.M. a la parcel·la
delimitada pels carrers Pau Vila - Jacinto Benavente - Pompeu Fabra, a la masia Can Canyadó i
la carretera de Mataró.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar les actes número 25 i 26 corresponents a la sessió ordinària del dia 20 de
novembre de 2017 i a la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017,
respectivament.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes de la sessió ordinària del dia
20 de novembre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017, les
quals s’aproven per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Proposar a l’alcaldessa l’atorgament i denegació de les subvencions sobre la quota de
l'IBI de 2017 a diversos col·lectius.
Identificació de l’expedient
Tipus d’informe: Proposta de denegació i d’atorgament de subvencions en relació a l’Impost
sobre béns immobles de 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessat: Diversos, sol·licitants de les esmentades subvencions
Expedient: SUBVIBI-2017
Fets:
L’Ajuntament Ple, en data 25 de juliol de 2017, va aprovar provisionalment les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions per a persones que es troben en
situació d’escassa capacitat econòmica, sobre la quota líquida de l’IBI, destinada a diversos
col·lectius de Badalona. Aquests col·lectius estan conformats per les famílies monoparentals,
pensionistes majors de 65 anys, i propietaris d’habitatges buits cedits a l’Oficina d’Habitatge
Local de Badalona per a lloguer social, i consisteix en una subvenció de la quota líquida de l’IBI.
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, per la qual cosa,
aquestes bases es consideren aprovades definitivament, i van ser publicades al Butlletí Oficial
de la Província de 04/08/2017.
D’acord amb la disposició final de les Bases esmentades, en tot allò no contemplat en les
mateixes s’estarà a les bases d’execució del pressupost municipal i la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions, el reglament que la desenvolupa i la resta de normativa
concordant. Pel que fa al procediment, es tracta de concessió en règim de concurrència
competitiva (article 2n de las bases) i l’òrgan competent per resoldre-les és l’Alcaldia a proposta
de la Junta de Govern Local (art.7è).
En data 15 de setembre de 2017 es va convocar, mitjançant publicació en el BOP, el concurs
públic per a la concessió de les bonificacions que ara ens ocupen, i es va establir com a termini
de presentació de les sol·licituds des del 12 de setembre fins el transcurs de 20 dies hàbils a
partir del següent a la publicació en el BOP, és a dir, fins el 16 d’octubre (inclòs). Dintre d’aquest
termini s’han presentat totes les 379 sol·licituds que ens ocupen, i que són les següents:

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

3

Secretaria General

A. Famílies monoparentals (59 sol·licituds)
Data entrada
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017

Num registre
25067
25120
25154
25202
25340
25480
25527
25653
25789
25873
25909
25936
26064
26068
26136
26152
26160
26230
26283
26294
26321
26368
26380
26409
26569
26572
26699
26744
26795
26902
26923
26959
27003
27009
27014
27154
27166
27191
27201
27236
27239
27247
27277
27480
27483
27580
27633
27685
27728
27776
27834
27883
28017
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13/10/2017
13/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

28189
28195
28248
28254
28285
28324

B. Pensionistes majors de 65 anys (279 sol·licituds)
Data entrada Num registre
12/09/2017
25136
13/09/2017
25237
13/09/2017
25247
14/09/2017
25364
14/09/2017
25447
15/09/2017
25513
15/09/2017
25543
15/09/2017
25557
15/09/2017
25566
15/09/2017
25580
15/09/2017
25581
15/09/2017
25582
15/09/2017
25586
15/09/2017
25588
15/09/2017
25592
15/09/2017
25620
18/09/2017
25684
18/09/2017
25701
18/09/2017
25711
18/09/2017
25752
18/09/2017
25754
18/09/2017
25765
19/09/2017
25769
19/09/2017
25793
19/09/2017
25812
19/09/2017
25827
19/09/2017
25831
19/09/2017
25833
19/09/2017
25836
19/09/2017
25841
19/09/2017
25848
19/09/2017
25850
19/09/2017
25852
19/09/2017
25858
19/09/2017
25870
19/09/2017
25879
20/09/2017
25896
20/09/2017
25898
20/09/2017
25904
20/09/2017
25926
20/09/2017
25928
20/09/2017
25930
20/09/2017
25935
20/09/2017
25939
20/09/2017
25943
20/09/2017
25944
20/09/2017
25948
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20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017

25950
25952
25958
25964
25987
26004
26020
26036
26037
26051
26053
26057
26071
26074
26079
26087
26094
26108
26112
26123
26127
26130
26149
26167
26169
26198
26200
26203
26212
26215
26224
26225
26248
26259
26265
26267
26281
26282
26290
26310
26322
26334
26335
26336
26337
26340
26349
26357
26363
26366
26371
26372
26375
26377
26400
26403
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25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/07/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017

26414
26419
26421
26423
26438
26441
26446
26457
26475
26490
26500
26507
26520
26528
26529
26548
26553
26558
26575
26576
26577
26578
26582
26592
26597
26629
26637
26649
26653
26660
26672
26674
26680
26682
26684
26688
26690
26705
26708
26714
26723
26729
26742
26750
26756
26761
26765
26766
26776
26791
26792
26802
26806
26814
26819
26823
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28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017

26824
26826
26828
26829
26832
26838
26839
26840
26841
26842
26857
26865
26866
26869
26875
26881
26885
26888
26904
26906
26926
26928
26935
26942
26945
26947
26955
26964
26965
26973
26983
27007
27011
27035
27036
27042
27043
27044
27048
27052
27059
27060
27075
27084
27107
27111
27157
27158
27159
27161
27164
27165
27173
27175
27180
27233
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02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
02/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

27251
27253
27261
27263
27275
27286
27314
27321
27335
27366
27374
27472
27473
27486
27490
27520
27540
27620
27637
27677
27680
27690
27709
27740
27759
27770
27792
27801
27825
27837
27860
27861
27884
27885
27887
27902
27910
27923
27931
27943
28004
28008
28039
28059
28071
28077
28082
28084
28095
28131
28134
28153
28162
28230
28250
28253
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16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

28265
28287
28295
28303
28307
28317
28327
28331

C. Propietaris de pisos cedits per lloguer a l'OLH (41 sol·licituds)
Data entrada Num registre
14/09/2017
25497
25/09/2017
26367
25/09/2017
26432
25/09/2017
26450
25/09/2017
26458
25/09/2017
26464
26/09/2017
26491
26/09/2017
26494
26/09/2017
26511
26/09/2017
26513
26/09/2017
26515
26/09/2017
26531
26/09/2017
26537
26/09/2017
26547
27/09/2017
26650
27/09/2017
26678
27/09/2017
26703
28/09/2017
26798
28/09/1944
26822
28/09/2017
26851
28/09/2017
26871
28/09/2017
26943
28/09/2017
26944
29/09/2017
26989
29/09/2017
27017
29/09/2017
27027
29/09/2017
27081
29/09/2017
27106
29/09/2017
27118
21/10/2017
27181
02/10/2017
27221
02/10/2017
27246
02/10/2017
27262
04/10/2017
27309
04/10/2017
27352
06/10/2017
27642
09/10/2017
27836
10/10/2017
27879
11/10/2017
28010
13/10/2017
28197
13/10/2017
28227
A les bases hi ha uns requisits generals, que ha de complir tothom, i uns de particulars, segons
el tipus de sol·licitud. En resum, són els següents:
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REQUISITS GENERALS
* Que la sol·licitud estigui presentada dintre del termini establert, i amb l’imprès corresponent.
* Que estigui pagat el rebut de l’IBI pel qual es sol·licita la subvenció.
* Ser titulars de la finca.
* No tenir deutes en període executiu de cobrament amb l’ajuntament, i estar al corrent de les
obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
* Complir les condicions el dia 01/01/2017
REQUISITS FAMILIES MONOPARENTALS
* Ser una família monoparental el 01/01/2017 i tenir el carnet expedit per la Generalitat de
Catalunya a aquests efectes.
* Que els fills estiguin empadronats amb la persona sol·licitant.
* Que el valor cadastral de la finca sigui inferior a 62.400,00 euros.
* No tenir més finques en propietat, llevat d’un pàrquing i un traster que es considerin annexes a
la finca principal.
* Que els ingressos de la unitat familiar, entre els que es comptabilitzen les pensions per
aliments a excepció que hagi estat denunciat el seu incompliment, no superin els ingressos que
es detalla:
Nivell ingressos

Nivell ingressos si hi ha una persona
discapacitada *
23.982,87
27.010,60
29.958,66
32.986,40

Titular + 1 fill/filla
20.000,00
Titular + 2 fills/filles
23.000,00
Titular + 3 fills/filles
26.000,00
Titular + 4 fills/filles o
29.000,00
més
(* ) increment del coeficient multiplicador en un 0,50

REQUISITS PENSIONISTES MAJORS DE 65 ANYS
* Tenir la condició de pensionista major de 65 anys el dia 1 de gener de 2017.
* Que el valor cadastral de la finca sigui inferior a 62.400,00 euros.
* No tenir més finques en propietat, llevat d’un pàrquing i un traster que es considerin annexes a
la finca principal.
* Que els ingressos de la unitat familiar, entre els que es comptabilitzen els de totes les
persones que constin empadronades (que tampoc hauran de tenir cap tipus de deute), no
superin els ingressos que es detalla:

Titular empadronat
sol
Titular + 1 persona
Titular + 2 persones
Titular + 3 persones
Titular + 4 persones
o més

Nivell ingressos
9.000,00
13.000,00
17.000,00
21.000,00
25.000,00

REQUISITS DELS PROPIETARIS DE PISOS BUITS QUE ELS CEDEIXIN A L’OHL DE
BADALONA PER LLOGUER SOCIAL
* Que el pis hagi estat posat en disposició de l’OHL a partir del 01/01/2016.
* Que el dia 01/01/2017 el pis estigui llogat.
Consta a l’expedient informe tècnic i jurídic, emès pel departament de gestió i control d’ingressos
de l’àmbit de Badalona democràtica, en el sentit que procedeix denegar les subvencions
sol·licitades, en haver-se comprovat que no es compleix algun o alguns dels requisits per optar a
la subvenció:
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A. Famílies monoparentals
NIF

Fills

53075XXXX 1

Motivo_no
Valor cadastral de 66.371,69, que supera el valor
cadastral de 62400 euros

46044XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

46536XXXX 2

No esta al corrent amb la Seguretat Social

47331XXXX 1

Limit_familiar suma ingressos

20.000,00

23.116,35

20.000,00

22.805,30

46691XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases
No es família monoparental el 01/01/2017, sinó el
15/03/2017

46694XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

27.688,52

46536XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

26.641,17

46695XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

25.800,66

46759XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

21.342,74

46691XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

21.591,84

46531XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

79.395,06

46687XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

25.049,45

38132XXXX 1

20.000,00

24.832,96

45266XXXX 0

Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Valor cadastral de 75.328,94, que supera el valor
cadastral de 62400 euros
Té deutes i el fill no està empadronat amb ella des
de l'abril de 2016

46572XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

23.706,95

33919XXXX 1

És propietària d'un pis i dos places de pàrquing

53069XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

20.173,82

52275XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

44.973,50

46522XXXX 1

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

20.000,00

20.903,32

46690XXXX 2

Supera els ingressos anuals establerts per les bases

23.000,00

32.319,69

53075XXXX 2

B. Pensionistes majors de 65 anys
NIF

Unitat fam.

11562XXXX

1

38707XXXX

1

05074XXXX

1

30122XXXX

1

38584XXXX

2

38709XXXX

1

38679XXXX

1

06926XXXX

1

Motivo_no
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
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límit

Ingressos totals

9.000,00

9.694,08

9.000,00

12.009,04

9.000,00

9.739,16

9.000,00

9.361,40

13.000,00

15.501,57

9.000,00

12.977,25

9.000,00

10.046,12

9.000,00

9.445,40
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17245XXXX

1

01039XXXX

2

36888XXXX

1

19716XXXX

1

36453XXXX

1

45053XXXX

1

36347XXXX

1
2

36887XXXX
38716XXXX

1

38691XXXX

1

40944XXXX

2
3

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases, tenen un local a Via Augusta 45, i superen
el valor cadastral
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases

9.000,00

9.617,72

13.000,00

13.050,94

9.000,00

9.343,51

9.000,00

9.445,40

9.000,00

9.579,50

9.000,00

17.031,70

9.000,00

9.802,80

13.000,00

20.867,81

9.000,00

13.588,12

9.000,00

9.445,42

13.000,00

27.082,86

17.000,00

24.087,45

9.000,00

12.208,56

9.000,00

10.990,70

9.000,00

9.445,40

13.000,00

13.304,84

13.000,00

16.928,00

9.000,00

9.064,95

9.000,00

11.883,66

13.000,00

15.991,22

13.000,00

23.711,12

9.000,00

9.467,90

17.000,00

17.404,00

9.000,00

9.445,40

13.000,00

33.475,81

13.000,00

14.102,54

13.000,00

21.229,32

9.000,00

14.090,60

36465XXXX
40937XXXX

1

40944XXXX

1

37774XXXX

1

38688XXXX

2

38707XXXX

2

06185XXXX

1

38684XXXX

1

38711XXXX

2

38611XXXX

2

38587XXXX

1

38591XXXX

3

18873XXXX

1

37253XXXX

2

76098XXXX

2
2

38694XXXX
38708XXXX

1

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases, i Marta té una altre habitatge en propietat.
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Segons renda 2016, es va obtenir un guany
patrimonial de 21,689,88 euros
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases, i tenen l'usdefruit d'una altra finca d'us
residencial
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
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38718XXXX

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1 bases
2

13.000,00

46.231,73

9.000,00

9.625,70

9.000,00

13.680,24

9.000,00

9.445,40

9.000,00

9.070,74

13.000,00

18.684,68

9.000,00

13.553,28

17.000,00

63.818,61

9.000,00

9.877,04

13.000,00

15.621,80

9.000,00

25.286,80

9.000,00

16.390,78

13.000,00

19.633,60

13.000,00

13.193,86

9.000,00

9.247,65

9.000,00

9.509,22

9.000,00

15.905,30

9.000,00

9.011,40

9.000,00

9.006,65

9.000,00

9.382,77

9.000,00

16.255,68

9.000,00

9.445,40

13.000,00

13.505,13

9.000,00

12.121,60

9.000,00

9.643,76

9.000,00

10.023,09

9.000,00

10.095,16

13.000,00

48.617,19

9.000,00

9.226,33

38570XXXX
38690XXXX

1

26988XXXX

1

38715XXXX

1

38700XXXX

2

38568XXXX

1

38708XXXX

3

37884XXXX

1

05606XXXX

2

40939XXXX

1

14221XXXX

1

25883XXXX

2

75317XXXX

2

31496XXXX

1

13675XXXX

1
1

40944XXXX
38699XXXX

1

38650XXXX

1

75601XXXX

1

77885XXXX

1

74702XXXX

1

25286XXXX

2

74562XXXX

1

24059XXXX

1

14517XXXX

1

38042XXXX

1

38586XXXX

2

38712XXXX

1

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases, i és titular d'un altra propietat (ús
comercial).
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases, i Cristobal és propietari d'un local
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
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38667XXXX
40940XXXX
38715XXXX
38683XXXX
36792XXXX
36478XXXX
37831XXXX
26401XXXX
26082XXXX
18797XXXX
13019XXXX
26701XXXX
38642XXXX
38683XXXX
38679XXXX
38570XXXX
38464XXXX
08636XXXX
18394XXXX
38566XXXX
76279XXXX
25904XXXX
29993XXXX
38673XXXX
05577XXXX
38584XXXX
46532XXXX
75279XXXX
36477XXXX

Supera els ingressos anuals ja que al 2016 van
2 obtenir guany patrimonial de 10,324,23 euros per
cadascun, per transmissió finca
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
2
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
2
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Per transmissió finca a Manlleu al 2016, ha
2 obtingut guany patrimonial que eleva el seu nivell
de renda a 57.162,22 euros
Supera els ingressos anuals establerts per les
2
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
2
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
3
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
4
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
1
bases
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13.000,00

35.178,84

9.000,00

39.150,72

9.000,00

11.284,00

9.000,00

9.478,66

9.000,00

9.445,40

13.000,00

18.324,91

13.000,00

15.359,96

9.000,00

9.445,40

9.000,00

9.308,24

9.000,00

9.169,28

13.000,00

57.162,22

13.000,00

17.550,61

9.000,00

9.445,40

9.000,00

15.300,40

9.000,00

9.059,12

9.000,00

14.317,52

9.000,00

9.265,65

13.000,00

13.417,34

9.000,00

9.310,40

9.000,00

10.120,20

9.000,00

9.204,20

9.000,00

9.445,40

9.000,00

9.175,40

9.000,00

9.697,24

17.000,00

40.612,30

9.000,00

9.639,84

21.000,00

30.224,82

9.000,00

9.721,32

9.000,00

10.281,46

15

Secretaria General

06733XXXX

2

46007XXXX

2

05537XXXX

2

38671XXXX

1

70715XXXX

1

38607XXXX

2
4

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases

13.000,00

30.611,51

13.000,00

29.860,44

13.000,00

17.042,76

9.000,00

10.305,37

9.000,00

10.982,72

13.000,00

14.128,94

21.000,00

26.717,60

9.000,00

9.065,80

13.000,00

29.917,90

17.000,00

26.854,52

9.000,00

9.445,40

9.000,00

9.215,73

9.000,00

17.525,34

9.000,00

10.902,39

9.000,00

9.015,80

9.000,00

9.105,40

9.000,00

13.300,85

9.000,00

9.321,20

13.000,00

20.406,82

17.000,00

20.422,27

9.000,00

9.576,00

13.000,00

14.554,48

9.000,00

11.328,92

9.000,00

9.024,19

9.000,00

10.703,65

13.000,00

15.343,60

17.000,00

23.036,42

9.000,00

9.464,90

30725XXXX
38676XXXX

1

61856XXXX

2

23518XXXX

3

38564XXXX

4

38564XXXX

1

37294XXXX

1

04913XXXX

1

26432XXXX

1

37008XXXX

1

23425XXXX

1

38712XXXX

1

37425XXXX

1

23589XXXX

2

07033XXXX

3

08767XXXX

1

38719XXXX

2

31805XXXX

1

25843XXXX

1

38710XXXX

1

38641XXXX

2

25829XXXX

3

38688XXXX

1

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
No es troba al corrent de les seves obligacions
amb l'AEAT
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases i valor cadastral
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Sobrepassa els ingressos, ja que té ingressos per
lloguer i un pàrquing a Barcelona
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
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22341XXXX

1

41969XXXX

2

2

38564XXXX
38667XXXX

3

38565XXXX

1

08676XXXX

2

22353XXXX

1

40944XXXX

2

40938XXXX

1

38698XXXX

1

36889XXXX

2

04074XXXX

2

38684XXXX

2

40942XXXX

2

Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Sobrepassa ingressos. La defunció de la Sra.
Concepció s'ha produït a l'agost del 2017. Per
tant, la valoració es fa amb les dades a
01/01/2017.
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
El valor cadastral de 66,337,73 eur, superior als
62,400 eur límit
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases i el valor cadastral de 62.400 euros
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
Supera els ingressos anuals establerts per les
bases
El dia 01/01/2017 no tenia 65 anys. Els va fer el
08/03/2017

9.000,00

9.497,60

13.000,00

17.411,66

13.000,00

14.603,40

17.000,00

42.997,52

9.000,00

9.715,82

13.000,00

14.503,68

13.000,00

15.799,67

9.000,00

11.018,66

9.000,00

10.300,78

13.000,00

14.963,76

13.000,00

18.551,82

13.000,00

16.815,98

Pel que fa a la resta de sol·licituds, al mateix informe consta que s’han verificat els següents
punts:
1. S’ha comprovat amb el padró municipal d’habitants, de les persones que hi ha
empadronades amb la persona sol·licitant, pel cas de famílies monoparentals i de
pensionistes majors de 65 anys. El número de persones empadronades consta a les
dades que es relacionaran.
2. Les sol·licituds han estat presentades dintre del termini establert, i amb l’imprès
corresponent.
3. S’ha comprovat, en tots els casos, que NO existeixen deutes en període executiu amb la
hisenda municipal, ni per part de les persones sol·licitants, ni per part d’aquelles que
figuren empadronades amb elles en el cas de famílies monoparentals i de pensionistes
majors de 65 anys.
4. S’ha comprovat que les finques gravades amb l’IBI sobre el qual recau la possible
subvenció, són propietat de les persones sol·licitants, i en el cas de ser-ho parcialment,
l’import de la subvenció s’ajustarà al seu percentatge de propietat.
5. S’ha comprovat que els rebuts de l’Impost sobre béns immobles de les finques afectades,
figuren cobrats, així com que el valor cadastral de les finques no és superior a 62.400,00
euros, a excepció dels que cedeixen el pis a l’OHL, per als quals el valor cadastral no és
un requisit.
6. En el cas de famílies monoparentals i pensionistes majors de 65 anys, s’ha comprovat
que tant els titulars com les persones empadronades amb ells, no tenen més finques en
propietat que la que motiva la concessió de la subvenció, a excepció d’una plaça de
pàrquing o traster que es puguin considerar annexos a l’habitatge.
7. Figura en cada expedient certificat acreditatiu que, tant els sol·licitants, com les persones
empadronades amb ells (per monoparentals i pensionistes majors de 65 anys), o els
cotitulars en el cas dels que han cedit el pis a l’OHL per lloguer, no tenen deutes ni amb
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l’Agència Estatal d’Administració tributària, ni amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
8. S’ha comprovat que els requisits per gaudir de la subvenció, es compleixen el dia 1 de
gener de 2017.
9. Pel que fa a les famílies monoparentals, i al pensionistes majors de 65 anys, s’ha
comprovat que els seus ingressos bruts anuals, estan per sota del límit que s’estableix a
les bases per cada cas.
10. Pel que fa a les persones que han cedit el pis a l’OHL per lloguer, consta a cada
expedient certificat de l’Oficinal Local d’Habitatge de Badalona, acreditatiu que la posada
en disposició es va produir després del 01/01/2016, i que en tots els casos, els pisos
estaven llogats el dia 01/01/2017.
En relació a l’import de la subvenció, s’ha aplicat el límit de 400 euros en aquells casos en què
l’import de l’IBI ha estat superior, i en relació a les famílies monoparentals, s’ha aplicat el quadre
corresponent, que consta a l’article 5.A) de les bases, que preveu un percentatge en funció de la
unitat familiar i del valor cadastral de la finca.
Tots aquests requisits particulars, així com els generals, es compleixen en les següents
sol·licituds, de manera que es proposa l’atorgament de la subvenció:
A. Famílies monoparentals
FILLS DISC LIMIT ING. Ingressos

import_
ibi
% Subv.

Import
sub.

46706XXXX 2

0

23.000,00 20.279,52 263,28 80

210,62

46546XXXX 1

0

20.000,00

5.934,35 346,79 50

173,40

46690XXXX 1

0

20.000,00 12.850,13 289,38 70

202,57

46711XXXX 2

0

23.000,00 18.226,42 241,32 85

205,12

52393XXXX 2

0

23.000,00 17.097,35 375,22 60

225,13

72550XXXX 1

1

23.983,87

8.488,28 299,40 80

239,52

37290XXXX 1

1

23.983,87 16.179,58 207,64 85

176,49

43698XXXX 1

0

20.000,00

4.140,70 228,59 80

182,87

46695XXXX 2

0

23.000,00 12.492,60 331,12 80

264,90

46716XXXX 2

0

23.000,00 17.319,32 232,06 85

197,25

46687XXXX 2

0

23.000,00 15.104,28 474,08 40

189,63

46704XXXX 1

0

20.000,00 19.360,56 101,24 80

80,99

53063XXXX 1

0

20.000,00 10.390,66 240,19 80

192,15

40966XXXX 1

0

20.000,00 17.870,86 214,54 80

171,63

35116XXXX 2

0

23.000,00 15.431,58 445,58 40

178,23

46530XXXX 1

1

23.983,87 22.950,62 335,90 60

201,54

46532XXXX 1

0

20.000,00

7.376,86 254,72 80

203,78

46665XXXX 2

0

23.000,00 21.253,69 512,68 40

205,07
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compte_banc
0182 0721 37
0200054500
2100 1800 79
0100017785
3058 0506 12
2810306926
0049 4503 19
2310013005
0182 8656 99
0200012798
2100 3068 13
2200190001
2038 9210 82
3000196754
0049 3794 56
2094004180
2100 3322 61
2100326018
2100 1910 86
0100221706
0182 1491 51
0201834751
2100 5398 81
0100008240
0081 1721 11
0006028608
2100 3220 36
2102609550
0081 1865 21
0006002211
2100 0098 89
0104988665
2100 0572 41
0101106548
0075 0031 15
0701340605
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53061XXXX 1

0

20.000,00

52274XXXX 1

0

20.000,00 19.943,66 184,76 80

46702XXXX 2

0

23.000,00 12.725,32 251,78 85

72533XXXX 1

0

20.000,00 19.324,24 230,45 80

46698XXXX 2

1

27.010,60

38138XXXX 2

0

23.000,00 11.307,61 280,53 80

46689XXXX 2

0

23.000,00

46533XXXX 1

0

20.000,00 15.083,67 347,00 50

48222XXXX 1

1

23.983,87 10.471,86 225,79 80

46058XXXX 2

0

23.000,00 21.769,74 291,29 80

46046XXXX 2

0

23.000,00

8.578,88 284,09 80

72533XXXX 2

0

23.000,00

7.356,20 277,14 80

37289XXXX 1

0

20.000,00 15.575,10 178,94 80

40971XXXX 1

1

23.983,87

52274XXXX 1

0

20.000,00 14.873,83 215,53 80

52275XXXX 1

0

20.000,00 15.323,70 241,96 80

44805XXXX 2

1

27.010,60 10.757,24 291,77 80

72532XXXX 2

0

23.000,00 15.523,51 277,56 80

72533XXXX 2

0

23.000,00

4.895,19 351,01 60

53063XXXX 2

0

23.000,00

0,00 208,74 85

9.218,20 226,99 80

3.000,00 411,84 90

0,00 290,60 80

2.400,00 195,19 85

2100 0652 37
226,99 0101757511
2100 0098 88
147,81 0105959107
2100 1096 06
214,01 0100673837
2100 3156 91
184,36 2100646111
2100 0463 81
370,66 0200105855
2100 0640 78
224,42 0101811735
2100 3220 32
232,48 2102224068
2100 3030 34
173,50 2102451514
2100 0458 32
180,63 0101476993
0081 1750 91
233,03 0006089722
2100 0458 36
227,27 0101885852
2100 0200 37
221,71 0104169695
0182 3172 80
143,15 0200515747
2038 6898 90
165,91 3000283887
0182 6306 80
172,42 0200097856
0019 0065 07
193,57 4010036564
0081 1772 20
233,42 0006095918
2100 3068 12
222,05 2200197995
2100 1196 49
210,61 0200118237
2100 0711 35
177,43 0100953671

B. Pensionistes majors de 65 anys
NIF

Nº PMH Límit ing. Ingressos Import IBI Import sub.

43675XXXX 1

9.000,00

compte_banc

6.438,20

450,68

400,00 0182 0262 90 0202090638

75335XXXX 2

13.000,00 12.522,80

308,14

308,14 2100 0757 14 0100677892

45233XXXX 2

13.000,00 10.268,60

197,91

197,91 2100 3323 05 2100768277

38685XXXX 2

13.000,00 10.570,34

338,71

338,71 2100 0448 61 0200157243

26188XXXX 2

13.000,00

8.923,40

287,55

287,55 2100 0693 71 0101040088

36479XXXX 1

9.000,00

3.841,60

364,65

364,65 2100 1910 84 0100539532

18379XXXX 1

9.000,00

7.554,99

233,00

233,00 2100 0460 40 0100723922

38768XXXX 1

9.000,00

8.823,20

184,35

184,35 2100 0442 95 0101750450

36773XXXX 1

9.000,00

8.562,82

214,83

107,42 2038 6898 97 3000092006

38605XXXX 1

9.000,00

8.905,40

336,52

336,52 2100 0186 51 0102289372
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37591XXXX 1
26092XXXX 2

9.000,00

8.911,68

189,77

189,77 3058 0506 11 2810010515

13.000,00 11.677,76

186,76

186,76 2100 3176 31 2100555679

38718XXXX 1

9.000,00

8.670,18

169,68

169,68 2100 0463 84 0100964003

41059XXXX 1

9.000,00

7.491,98

214,45

214,45 2100 0325 41 0100284582

75601XXXX 1

9.000,00

8.989,58

274,73

137,37 2100 0458 39 0101245571

25545XXXX 2

13.000,00

8.905,40

295,63

295,63 2100 3030 36 2102517345

38687XXXX 1

9.000,00

8.905,40

230,65

230,65 0182 9600 78 0200622856

13.000,00 12.542,82

508,36

400,00 2100 0578 12 0100703906

8.905,40

183,04

183,04 2100 0463 87 0101484152

13.000,00 11.120,02

287,75

287,75 2100 3095 10 2100915491

38653XXXX 2
46003XXXX 1
29424XXXX 2

9.000,00

38684XXXX 1

9.000,00

8.977,40

362,99

362,99 0081 0083 72 0006164025

38710XXXX 1

9.000,00

8.974,74

205,85

205,85 2100 0458 35 0101362232

38695XXXX 1

9.000,00

8.905,40

269,28

269,28 0049 3405 35 2194090161

08647XXXX 1

9.000,00

5.521,27

258,40

129,20 2100 0302 64 0101756435

13.000,00 10.456,60

253,72

253,72 2100 3068 11 2100644074

38694XXXX 2
38716XXXX 1

9.000,00

8.905,40

443,48

221,74 2038 9915 61 3000146385

25021XXXX 2

13.000,00

8.905,40

373,22

373,22 0182 8313 56 0201504463

37235XXXX 2

13.000,00 12.061,89

250,58

250,58 2100 0098 88 0105454157

38657XXXX 1

9.000,00

8.970,50

203,33

203,33 2100 3323 08 2100462832

38718XXXX 1

9.000,00

6.687,51

209,14

209,14 2100 0578 17 0101474813

40938XXXX 1

9.000,00

8.905,40

320,69

320,69 2100 0442 93 0101130761

38691XXXX 1

9.000,00

8.962,00

187,06

187,06 2100 3323 08 2100313437

38688XXXX 1

9.000,00

8.209,90

190,04

190,04 2100 3220 39 2101876135

40945XXXX 1

9.000,00

735,80

202,58

202,58 0182 1491 51 0201835785

38688XXXX 1

9.000,00

8.905,40

452,49

400,00 2100 0353 78 0101288003

40937XXXX 1

9.000,00

4.753,91

487,09

400,00 2100 0200 32 0104165651

38717XXXX 1

9.000,00

6.438,20

307,52

307,52 2100 3831 73 0100026482

38646XXXX 1

9.000,00

8.887,73

293,96

293,96 2100 0608 47 0100959418

38682XXXX 1

9.000,00

5.698,00

264,32

264,32 2100 0325 45 0101191893

40937XXXX 2

13.000,00 10.988,60

217,90

108,95 2100 1800 70 0100193364

38715XXXX 3

17.000,00 16.552,94

439,21

400,00 0182 4087 61 0200053322

38709XXXX 1

9.000,00

8.905,40

139,98

139,98 0182 3172 82 0200443259

05872XXXX 1

9.000,00

8.449,00

214,17

214,17 0182 0721 35 0200322922

38566XXXX 1

9.000,00

8.934,08

278,67

278,67 2100 0186 52 0103263761

38685XXXX 1

9.000,00

8.960,98

339,51

339,51 2100 0460 48 0100805371

38678XXXX 1

9.000,00

8.385,91

507,82

400,00 2100 0005 91 0109322012

40943XXXX 1

9.000,00

4.884,80

281,21

281,21 2100 0200 31 0104042233

17.000,00 13.324,89

403,49

400,00 2100 0325 46 0100016052

8.934,32

361,04

361,04 2100 0578 11 0101207394

17.000,00 13.351,90

464,11

400,00 2100 2893 87 0100472620

423,15

400,00 0182 8313 57 0201790693

38600XXXX 3
38704XXXX 1
38717XXXX 3
38696XXXX 1

9.000,00
9.000,00

8.965,80
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38687XXXX 1
74575XXXX 2

9.000,00

8.905,40

210,41

210,41 2100 0757 18 0100673848

13.000,00 12.427,00

404,37

400,00 2100 0640 70 0100238795

47657XXXX 1

9.000,00

8.905,40

454,92

400,00 0182 3172 81 0208047576

38697XXXX 1

9.000,00

8.956,40

500,87

400,00 2100 0302 61 0102144283

33776XXXX 1

9.000,00

8.917,18

205,60

205,60 2100 0608 44 0100690151

45012XXXX 1

9.000,00

6.438,20

383,85

383,85 2100 3061 19 2101576983

40942XXXX 1

9.000,00

8.331,80

349,83

349,83 0081 1770 36 0006010612

13.000,00 11.110,00

172,19

172,19 0049 2340 44 2394917277

5.698,00

257,75

257,75 2100 0005 99 0110572859

38711XXXX 2

13.000,00 11.018,60

476,75

400,00 2100 2734 56 0100337276

38711XXXX 4

21.000,00

9.056,00

378,57

378,57 2100 3220 39 2101772524

71490XXXX 2

13.000,00

9.030,56

179,02

179,02 0081 1770 39 0006098021

37706XXXX 1

9.000,00

8.470,58

212,67

212,67 2100 0608 41 0101053963

38709XXXX 2

13.000,00

9.676,53

230,25

230,25 2100 0473 51 0100099247

37131XXXX 2

13.000,00

4.238,41

246,29

246,29 0182 0721 34 0200141859

77600XXXX 1

9.000,00

6.439,19

181,60

181,60 2100 0572 49 0100677247

13.000,00 12.900,05

237,72

237,72 0182 0721 38 0201616985

6.558,88

323,41

161,71 0182 1828 01 0200004249

25219XXXX 2

13.000,00 11.438,70

233,40

233,40 2100 1096 09 0100076404

08343XXXX 2

13.000,00

8.919,40

181,71

181,71 2100 0572 43 0100023593

08275XXXX 1

9.000,00

8.907,23

220,20

220,20 2100 0463 82 0101436943

13.000,00 12.740,77

190,15

190,15 2100 2836 88 0110127423

38592XXXX 2
38684XXXX 1

76150XXXX 2
40939XXXX 1

38686XXXX 2

9.000,00

9.000,00

39289XXXX 1

9.000,00

8.909,90

195,95

195,95 2100 3193 44 0600015282

36548XXXX 1

9.000,00

8.905,40

178,49

178,49 0182 8749 94 0201557321

28291XXXX 2

13.000,00 11.203,45

220,34

220,34 2100 0186 59 0102518482

33143XXXX 3

17.000,00 15.275,57

268,19

268,19 2100 0458 37 0100351071

38694XXXX 1

9.000,00

8.449,00

270,56

270,56 2100 0005 90 0102971722

37483XXXX 2

13.000,00

9.844,30

340,29

340,29 2100 0819 37 0102870991

36888XXXX 1

9.000,00

8.924,70

238,69

238,69 0081 1770 30 0006279433

38596XXXX 2

13.000,00 11.024,32

311,67

311,67 0049 3405 35 2394114281

36262XXXX 2

13.000,00

9.483,90

166,28

166,28 2100 0652 31 0100016748

37765XXXX 2

13.000,00

8.756,20

166,28

166,28 2100 1168 16 0101430281

30023XXXX 1

9.000,00

8.977,40

287,02

287,02 0182 0721 36 0200538550

13.000,00 12.011,41

280,69

280,69 0081 7017 71 0006297043

8.389,26

287,40

287,40 0081 0048 07 0007787093

13.000,00 10.469,84

248,15

248,15 2100 0325 45 0101307721

40946XXXX 2
26983XXXX 1
74264XXXX 2

9.000,00

38702XXXX 1

9.000,00

8.905,40

289,67

289,67 0182 3172 84 0201537478

38706XXXX 1

9.000,00

8.911,42

184,91

184,91 2038 9251 16 3000395681

23592XXXX 1

9.000,00

8.905,40

203,88

203,88 2100 0200 39 0103914527

38717XXXX 2

13.000,00

9.107,34

266,74

133,37 2100 2796 88 0100454846

06875XXXX 2

13.000,00 11.104,94

384,49

384,49 2100 3220 30 2300199194
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38721XXXX 1

9.000,00

8.905,40

219,59

219,59 2038 9915 61 3000871881

70551XXXX 1

9.000,00

8.453,26

206,04

206,04 2100 3323 07 2100195477

9.000,00

74699XXXX 1

8.910,17

313,85

313,85 0182 1491 58 0201871084

40940XXXX 4

21.000,00 20.512,28

72,00

72,00 0081 0048 09 0001051114

40941XXXX 2

13.000,00 11.819,80

237,55

237,55 2038 9251 12 3000336020

38705XXXX 2

13.000,00 11.109,24

259,42

259,42 2100 0463 89 0100089918

26389XXXX 1

9.000,00

8.905,40

251,26

251,26 2100 3220 31 2102568336

38573XXXX 1

9.000,00

5.698,00

351,97

351,97 0182 1491 55 0200006308

38712XXXX 1

9.000,00

8.878,66

298,08

298,08 2038 6898 91 3000080016

13.000,00 12.129,51

198,49

198,49 2100 0693 78 0101403760

38701XXXX 2
38714XXXX 1

9.000,00

8.905,40

240,64

240,64 2100 0458 31 0100738462

36544XXXX 1

9.000,00

6.113,00

244,27

122,14 0182 8749 90 0200045450

40941XXXX 4

21.000,00

8.190,42

211,75

211,75 2038 8949 46 3000762898

38712XXXX 1

9.000,00

8.905,40

178,94

178,94 2100 0302 30 0101586757

13.000,00 12.512,88

230,27

230,27 2100 0005 92 0105161249

8.905,40

267,85

267,85 2038 9251 19 3000786789

43627XXXX 2

13.000,00 12.747,44

200,97

200,97 0182 1797 37 0201572735

26384XXXX 2

13.000,00

8.839,00

299,16

299,16 2100 3061 10 2100015679

9.000,00

38567XXXX 2
09682XXXX 1

77266XXXX 1

9.000,00

8.916,02

473,22

400,00 2100 3174 40 2101402582

38706XXXX 2

13.000,00 10.098,20

272,19

272,19 2100 0473 51 0101011107

75054XXXX 2

13.000,00 12.834,54

397,74

397,74 2100 3156 90 2100702177

38653XXXX 2

13.000,00 10.988,60

247,35

247,35 0182 0721 34 0201504165

08736XXXX 1

9.000,00

7.416,14

338,35

338,35 0182 3172 91 0208012158

40937XXXX 1

9.000,00

8.905,40

205,85

205,85 2100 0329 29 0101374200

12099XXXX 1

9.000,00

8.679,97

289,82

289,82 2100 3068 11 2102509242

27207XXXX 1

9.000,00

8.905,40

231,94

231,94 2100 0698 14 0100384487

9.000,00

8.941,28

210,43

210,43 2100 3220 31 2102385844

21.000,00 20.569,78

375,08

375,08 2100 0640 76 0100602558

37804XXXX 1
38705XXXX 4

C. Propietaris de pisos cedits per lloguer a l'OLH

NIF

Nota enc.

import IBI Import_subvencio

compte_banc

37577XXXX 22/02/2016

199,09

199,09 2100 1910 83 0100602101

46698XXXX 01/03/2017

338,00

338,00 2100 3023 13 2101880252

72551XXXX 28/01/2016

223,94

223,94 2100 3190 06 2100549600

46700XXXX 08/07/2016

228,90

228,90 0019 0067 11 4010012396

46705XXXX 25/04/2016

235,61

235,61 0182 3611 87 0203180513

43418XXXX 08/11/2016

335,66

335,66 2100 0722 51 0100546980

76174XXXX 22/09/2016

292,60

292,60 2100 3068 13 0600004922

46501XXXX 27/05/2016

248,20

248,20 0081 7017 73 0001116121

37571XXXX 25/07/2016

170,93

170,93 2100 0186 58 0200547954

46695XXXX 02/02/2016

210,16

210,16 0182 1828 09 0208000638
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38712XXXX 03/05/2016

289,67

289,67 0182 3172 84 0208037087

40844XXXX 07/04/2016

265,61

265,61 2100 0200 36 0100652751

46544XXXX 25/07/2016

265,58

265,58 2100 3220 33 2102107759

38645XXXX 22/02/2016

603,39

400,00 2100 0442 97 0100056818

38053XXXX 08/11/2016

280,30

280,30 2100 0448 64 0100327681

46505XXXX 10/03/2016

802,70

400,00 2100 0693 75 0100848702

53074XXXX 28/01/2016

288,09

288,09 0049 5316 55 2196581967

18250XXXX 10/11/2016

229,98

229,98 2100 3220 37 2500003560

27157XXXX 23/02/2016

210,94

210,94 2100 0365 31 0100153935

08702XXXX 12/05/2016

292,12

292,12 0049 3784 82 2194034988

46749XXXX 09/12/2016

285,64

285,64 2100 0334 73 0101199083

46528XXXX 05/04/2016

182,32

182,32 0182 3172 86 0201541440

30061XXXX 01/04/2016

191,53

191,53 2100 3218 21 0600026838

46540XXXX 07/04/2016

199,20

199,20 1465 0120 38 1706492222

80017XXXX 28/10/2016

172,13

172,13 2100 2778 21 0100084188

26415XXXX 26/02/2016

209,78

209,78 2100 0200 34 0200183606

38718XXXX 31/05/2016

287,04

287,04 0182 8175 07 0202077373

52276XXXX 29/11/2016

111,31

111,31 0182 6306 81 0200109904

18278XXXX 01/02/2016

367,36

367,36 2100 0302 60 0100100390

46692XXXX 12/01/2016

218,78

218,78 0019 0060 86 4010030471

46709XXXX 18/07/2016

565,10

400,00 0049 1757 60 2590020731

46546XXXX 28/07/2016

451,29

400,00 2100 0186 53 0102685530

11909XXXX 28/01/2016

242,69

242,69 0019 4508 61 4210000661

52276XXXX 30/06/2016

407,20

400,00 2100 3061 18 2101741945

37779XXXX 01/06/2016

322,43

322,43 0081 0083 77 0006127224

13034XXXX 09/12/2016

196,25

196,25 0049 0193 35 2110922312

46544XXXX 01/06/2016

187,38

187,37 0182 0721 32 0200030438

46544XXXX 25/02/2016

189,20

189,20 3025 0005 85 1433228437

47270XXXX 25/07/2016

275,00

275,00 0081 0056 92 0001913493

33926XXXX 22/11/2016

489,74

400,00 2100 0353 79 0101834377

46548XXXX 30/06/2016

215,27

215,27 2100 1145 33 0100703864

Fonaments de dret
Conforme el que preveu l’article 118 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals
aprovat per Decret 179/1995 (ROAS) les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de
fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats
públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la
consecució d’un fi públic. En aquest sentit les subvencions objecte de tramitació en aquest
expedient, a tenor de les condicions d’atorgament previstes per les bases específiques
aprovades el 25/07/2017 per l’Ajuntament Ple, tenen una evident utilitat i interès social en favor
de unitats familiars i pensionistes majors de 65 anys potencialment desfavorides, així com per
afavorir la creació de lloguer social.
Pel que fa al procediment, es tracta de concessió en règim de concurrència competitiva (article
2n de las bases específiques) i l’òrgan competent per resoldre-les és l’Alcaldia a proposta de la
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Junta de Govern Local (art.7è). Així mateix, hi ha destinada per a aquesta operació, la següent
partida pressupostària:
Subvencions
Subvencions
líquida IBI

quota

Aplicació pressup.
2017 N 40007134 231002
48906

Id.op.
RC

Num.op
12017000025979/1

Import
140.000,00

L‘article 38 de les bases d’execució del pressupost estableix que la concurrència competitiva és
la forma ordinària de concessió de les subvencions i que la incoació de l’expedient de concessió
serà d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per l’alcaldessa i els regidors d’Àmbit, d’acord amb
el seu corresponent àmbit de competències.
En relació a l’acceptació de la mateix, l’article 9è de les bases, preveu que “la presentació de la
sol·licitud comportarà l’acceptació implícita del seu atorgament en el cas que l’import atorgat
coincideixi amb el sol·licitat (...)”.
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 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el regidor de l’Àmbit de Badalona
democràtica proposi a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que adopti la següent
proposta i l’elevi a l’alcaldessa per tal que la converteixi en resolució:
PRIMER. DENEGAR als/les sol·licitants que seguidament es relacionen, la subvenció sobre
l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles atès que s’ha comprovat que NO
compleixen amb els requisits establerts:

NIF

MOTIU

53075XXXX Valor cadastral de 66.371,69, que supera el valor cadastral de 62400 euros
46044XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46536XXXX No esta al corrent amb la Seguretat Social
47331XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46691XXXX No es família monoparental el 01/01/2017, sinó el 15/03/2017
46694XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46536XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46695XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46759XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46691XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46531XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46687XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38132XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
53075XXXX Valor cadastral de 75.328,94, que supera el valor cadastral de 62400 euros
45266XXXX Té deutes i el fill no està empadronat amb ella des de l'abril de 2016
46572XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
33919XXXX És propietària d'un pis i dos places de pàrquing
53069XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
52275XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46522XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46690XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
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11562XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38707XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
05074XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
30122XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38584XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38709XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38679XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
06926XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
17245XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
01039XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36888XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
19716XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36453XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
45053XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36347XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases, tenen un local a Via
36887XXXX Augusta 45, i superen el valor cadastral
38716XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38691XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40944XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36465XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40937XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40944XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
37774XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38688XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38707XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
06185XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38684XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38711XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38611XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38587XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases, i Marta té una altre
38591XXXX habitatge en propietat.
18873XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
37253XXXX Segons renda 2016, es va obtenir un guany patrimonial de 21,689,88 euros
76098XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases, i tenen l'usdefruit d'una
38694XXXX altra finca d'us residencial
38708XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38718XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38570XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38690XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
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26988XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38715XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38700XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38568XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38708XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
37884XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
05606XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40939XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
14221XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
25883XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
75317XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
31496XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
13675XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases, i és titular d'un altra
40944XXXX propietat (ús comercial).
38699XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38650XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
75601XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
77885XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
74702XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases, i Cristóbal és propietari
25286XXXX d'un local
74562XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
24059XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
14517XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38042XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38586XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38712XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals ja que al 2016 van obtenir guany patrimonial de
38667XXXX 10,324,23 euros per cadascun, per transmissió finca
40940XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38715XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38683XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36792XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36478XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
37831XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
26401XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
26082XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
18797XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Per transmissió finca a Manlleu al 2016, ha obtingut guany patrimonial que eleva
13019XXXX el seu nivell de renda a 57.162,22 euros
26701XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38642XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
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38683XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38679XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38570XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38464XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
08636XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
18394XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38566XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
76279XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
25904XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
29993XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38673XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
05577XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38584XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46532XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
75279XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
36477XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
06733XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
46007XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
05537XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38671XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
70715XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38607XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
30725XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38676XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
61856XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
23518XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38564XXXX No es troba al corrent de les seves obligacions amb l'AEAT
38564XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases i valor cadastral
37294XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
04913XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
26432XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
37008XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
23425XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Sobrepassa els ingressos, ja que té ingressos per lloguer i un pàrquing a
38712XXXX Barcelona
37425XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
23589XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
07033XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
08767XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38719XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
31805XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
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25843XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38710XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38641XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
25829XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38688XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
22341XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
41969XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Sobrepassa ingressos. La defunció de la Sra. Concepció s'ha produït a l'agost
38564XXXX del 2017. Per tant, la valoració es fa amb les dades a 01/01/2017.
38667XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38565XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
08676XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
22353XXXX El valor cadastral de 66,337,73 eur, superior als 62,400 eur límit
40944XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40938XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
Supera els ingressos anuals establerts per les bases i el valor cadastral de
38698XXXX 62.400 euros
36889XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
04074XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
38684XXXX Supera els ingressos anuals establerts per les bases
40942XXXX El dia 01/01/2017 no tenia 65 anys. Els va fer el 08/03/2017
SEGON.- ATORGAR als/les sol·licitants que seguidament es relacionen, la subvenció sobre
l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles atès que s’ha comprovat que SI
compleixen amb els requisits establerts
NIF
46706XXXX
46546XXXX
46690XXXX
46711XXXX
52393XXXX
72550XXXX
37290XXXX
43698XXXX
46695XXXX
46716XXXX
46687XXXX
46704XXXX
53063XXXX
40966XXXX
35116XXXX
46530XXXX
46532XXXX
46665XXXX

Import
210,62
173,40
202,57
205,12
225,13
239,52
176,49
182,87
264,90
197,25
189,63
80,99
192,15
171,63
178,23
201,54
203,78
205,07
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40756
40833
41105
41094
40876
41111
40878
41113
40879
40880
40881
40882
41116
40883
41083
40884
40885
40886

28

Secretaria General

53061XXXX
52274XXXX
46702XXXX
72533XXXX
46698XXXX
38138XXXX
46689XXXX
46533XXXX
48222XXXX
46058XXXX
46046XXXX
72533XXXX
37289XXXX
40971XXXX
52274XXXX
52275XXXX
44805XXXX
72532XXXX
72533XXXX
53063XXXX
43675XXXX
75335XXXX
45233XXXX
38685XXXX
26188XXXX
36479XXXX
18379XXXX
38768XXXX
36773XXXX
38605XXXX
37591XXXX
26092XXXX
38718XXXX
41059XXXX
75601XXXX
25545XXXX
38687XXXX
38653XXXX
46003XXXX
29424XXXX
38684XXXX
38710XXXX
38695XXXX
08647XXXX
38694XXXX
38716XXXX
25021XXXX

226,99
147,81
214,01
184,36
370,66
224,42
232,48
173,50
180,63
233,03
227,27
221,71
143,15
165,91
172,42
193,57
233,42
222,05
210,61
177,43
400,00
308,14
197,91
338,71
287,55
364,65
233,00
184,35
107,42
336,52
189,77
186,76
169,68
214,45
137,37
295,63
230,65
400,00
183,04
287,75
362,99
205,85
269,28
129,20
253,72
221,74
373,22

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

40887
40894
40895
40896
40897
40898
40899
40900
40901
40902
40903
40904
40905
41082
40906
40907
40908
40909
41143
41002
40910
40911
40913
40914
40915
40916
40918
40919
40985
40986
40987
40988
40989
41009
40990
40991
40992
40993
40994
40995
40996
40997
41003
41004
41005
41006
41007
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37235XXXX
38657XXXX
38718XXXX
40938XXXX
38691XXXX
38688XXXX
40945XXXX
38688XXXX
40937XXXX
38717XXXX
38646XXXX
38682XXXX
40937XXXX
38715XXXX
38709XXXX
05872XXXX
38566XXXX
38685XXXX
38678XXXX
40943XXXX
38600XXXX
38704XXXX
38717XXXX
38696XXXX
38687XXXX
74575XXXX
47657XXXX
38697XXXX
33776XXXX
45012XXXX
40942XXXX
38592XXXX
38684XXXX
38711XXXX
38711XXXX
71490XXXX
37706XXXX
38709XXXX
37131XXXX
77600XXXX
76150XXXX
40939XXXX
25219XXXX
08343XXXX
08275XXXX
38686XXXX
39289XXXX

250,58
203,33
209,14
320,69
187,06
190,04
202,58
400,00
400,00
307,52
293,96
264,32
108,95
400,00
139,98
214,17
278,67
339,51
400,00
281,21
400,00
361,04
400,00
400,00
210,41
400,00
400,00
400,00
205,60
383,85
349,83
172,19
257,75
400,00
378,57
179,02
212,67
230,25
246,29
181,60
237,72
161,71
233,40
181,71
220,20
190,15
195,95
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41010
41011
41012
41014
41015
41018
41019
41020
41022
41024
41025
41026
41027
41028
41029
41030
41032
41033
41080
41034
41035
41036
41037
41039
41040
41041
41042
41045
41047
41050
41052
41053
41054
41073
41061
41062
41064
41066
41067
41068
41070
41071
41072
41074
41075
41076
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36548XXXX
28291XXXX
33143XXXX
38694XXXX
37483XXXX
36888XXXX
38596XXXX
36262XXXX
37765XXXX
30023XXXX
40946XXXX
26983XXXX
74264XXXX
38702XXXX
38706XXXX
23592XXXX
38717XXXX
06875XXXX
38721XXXX
70551XXXX
74699XXXX
40940XXXX
40941XXXX
38705XXXX
26389XXXX
38573XXXX
38712XXXX
38701XXXX
38714XXXX
36544XXXX
40941XXXX
38712XXXX
38567XXXX
09682XXXX
43627XXXX
26384XXXX
77266XXXX
38706XXXX
75054XXXX
38653XXXX
08736XXXX
40937XXXX
12099XXXX
27207XXXX
37804XXXX
38705XXXX
37577XXXX

178,49
220,34
268,19
270,56
340,29
238,69
311,67
166,28
166,28
287,02
280,69
287,40
248,15
289,67
184,91
203,88
133,37
384,49
219,59
206,04
313,85
72,00
237,55
259,42
251,26
351,97
298,08
198,49
240,64
122,14
211,75
178,94
230,27
267,85
200,97
299,16
400,00
272,19
397,74
247,35
338,35
205,85
289,82
231,94
210,43
375,08
199,09
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41078
41210
41081
41065
41084
41085
41086
41087
41088
41089
41090
41091
41092
41093
41095
41097
41098
41099
41100
41101
41049
41102
41103
41104
41106
41107
41108
41109
41110
41112
41114
41115
41146
41151
41152
41155
41157
41160
41163
41166
41169
41173
41175
41013
41178
41016
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46698XXXX
72551XXXX
46700XXXX
46705XXXX
43418XXXX
76174XXXX
46501XXXX
37571XXXX
46695XXXX
38712XXXX
40844XXXX
46544XXXX
38645XXXX
38053XXXX
46505XXXX
53074XXXX
18250XXXX
27157XXXX
08702XXXX
46749XXXX
46528XXXX
30061XXXX
46540XXXX
80017XXXX
26415XXXX
38718XXXX
52276XXXX
18278XXXX
46692XXXX
46709XXXX
46546XXXX
11909XXXX
52276XXXX
37779XXXX
13034XXXX
46544XXXX
46544XXXX
47270XXXX
33926XXXX
46548XXXX

338,00
223,94
228,90
235,61
335,66
292,60
248,20
170,93
210,16
289,67
265,61
265,58
400,00
280,30
400,00
288,09
229,98
210,94
292,12
285,64
182,32
191,53
199,20
172,13
209,78
287,04
111,31
367,36
218,78
400,00
400,00
242,69
400,00
322,43
196,25
187,37
189,20
275,00
400,00
215,27

41043
41182
41184
41187
41189
41191
41017
41192
41194
41195
41196
41198
41199
41200
41190
41188
41186
41185
41183
41181
41179
41177
41176
41174
41172
41170
41168
41167
41165
41162
41021
41161
41159
41023
41156
41153
41150
41148
41147
41144

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats, amb la relació de recursos que hi poden
formular, indicant-los que no exhaureix la via administrativa, i comunicar-la a la Tresoreria i la
Intervenció Municipal per tal que pagui als beneficiaris la subvenció atorgada segons es preveu
a l’apartat primer.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució
precedent, d’acord amb les previsions de la Resolució de delegació d’atribucions de data
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23/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n'ordeno la tramitació
a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació, si escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
3. Donar compte de la resolució dictada per l'alcaldessa en data 17/11/2017 relativa a
l’aprovació de la continuïtat per part de l’empresa ALPHABET FLEET MANAGEMENT SA
en el subministrament a títol d'arrendament de diversos vehicles per a la Guàrdia Urbana.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 17 de novembre de
2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedients:61/NEG-1/12 i 14/OBR-5/13
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 17 de novembre de 2017, una
Resolució la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern mitjançant resolució d’
alcaldia de data 23 i 29 de juny de 2015 per adoptar aquesta resolució.
SEGON.- Aprovar la continuïtat per part de l’ empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA amb NIF A91001438, en el subministrament, a títol d’ arrendament sense
opció de compra, de 4 dels vehicles objecte de l’ expedient 61/NEG-1/12, les matrícules dels
quals hi figuren en l’ apartat 1 de la proposta de l’ informe tècnic del cap del Departament de
Compres i del sergent responsable de Recursos Humans i Recursos Materials de la Guàrdia
Urbana de data 7 de novembre de 2017 (matricules 7272-HPT, 7293-HPT, 7296-HPT i
7307HPT) així com també d’ uns altres 4 vehicles objecte de l’ expedient 14/OBR-5/13 (amb
matrícules 9499-HTH, 9503-HTH, 9506-HTH i 9512-HTH), pel Servei de la Guàrdia urbana de
Badalona amb efectes del dia 19 de novembre de 2017 i fins el dia 28 de desembre de 2017
(ambdós dies inclosos) en les mateixes condicions dels actuals contractes que fins ara els
regien.
TERCER.- Atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi de la continuïtat dels
subministraments objecte de l’ acord precedent, per un import total de 10.031,51 euros (IVA
inclòs al tipus del 21%), amb càrrec a la partida pressupostària número 40729023-1322-20400
del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació 12017000040933/1.
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’ interessat ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA amb NIF A91001438 amb la relació de recursos que pot interposar així
com comunicar-la també al Servei de la Guàrdia Urbana, al cap del Departament de Compres i
a l’ Intervenció Municipal.
CINQUÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la propera sessió que dugui a terme la Junta de
Govern Local.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2. En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data
23 i 29 de juny de 2015, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local,
tal com va establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord cinquè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les
previsions de la Resolució de 23 i 29 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui
assumir les atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es
consideri adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és
aquest cas.
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4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord cinquè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per
tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest
document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
4. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions per concurrència competitiva en
matèria de promoció i/o protecció de la salut per l'any 2017.
ANTECEDENTS
Expedient concurs: 033700-GSUB-C2017/00001
Objecte del concurs: Convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin activitats o programes
per a la promoció de i/o protecció de la salut durant l’exercici 2017
Data resolució:15/06/2017
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa
Bases de la convocatòria: Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30
de maig de 2017
Data de publicació anunci de la convocatòria: 23 de juny de 2017
Termini de presentació de sol·licituds : Del 24 de juny al 13 de juliol del 2017
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp

Nif

Objecte

61337117ALCER BARCELONA ASSOC
SOLSUB2017/000001 LLUITA CONTRA MALALTIES DE
RONYO

Interessat

G0869836-7

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte "Campanyes de
sensibilització envers la donació d'òrgans
i la malaltia renal"

61337117ASOCIACION FAMILIARES
SOLSUB2017/000002 ENFERMOS MENTALES DEL
BARCELONES NORD

G6139253-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte associatiu " El
Badiu"

61337117COMUNICART ASSOC. PER A LA G6571032-9
SOLSUB2017/000003 INCLUSIO PERSONES AMB
AUTISME

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la Salut pel projecte "PROGRAMA
TERAPÈUTIC SOCIOEDUCATIU PER
PROMOURE L'AUTONOMIA DE LES
PERSONES AMB AUTISME"

61337117ASSOCIACIO DE CARDIOPATIES G6060531-8
SOLSUB2017/000005 CONGENITES

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut pel projecte "ATENCIÓ
DIRECTA A INFANTS I JOVES AMB
CARDIOPATIA"

61337117ASOCIACION SEGUNDA
SOLSUB2017/000006 OPORTUNIDAD ANIMAL ASOA

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte " PROTECCIO
DELS ANIMALS"

G6144846-0
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61337117ASOCIACION ALCOHOLICOS
SOLSUB2017/000007 REHABILITADOS DE BADALONA
IC

G0883145-5

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte
"MANTENIMIENTO ACTIVIDAD Y
GRUPOS DE AUTO AYUDA"

61337117ASSOCIACIO MES K ANIMALS
SOLSUB2017/000008

G6689491-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte "DIGNIFICAR
VIDA GATS DE CARRER"

61337117BADAGATS
SOLSUB2017/000009

G6370883-8

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte "Gestió de
colònies de gats urbans"

61337117ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
SOLSUB2017/000011 MALALTS D'ALZHEIMER DE
BADALONA

G6412755-8

61337117TAI CHI, SALUT I CONSCIENCIA
SOLSUB2017/000013

G6477991-1

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la Salut pel projecte " A PROP TEU NOU TRAÇAT - ACOMPANYAR EN EL
DOL"
Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut pel projecte "DONAR SUPORT
A PERSONES GRANS DEPENENTS
USUARIS DE RESIDENCIES,

61337117ASSOCIACIO DE LA PARALISI
SOLSUB2017/000015 CEREBRAL ASPACE

G0839393-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte "LA BOTIGUETA
AL CARRER"

61337117FUNDACIO GRESOL PROJECTE
SOLSUB2017/000016 HOME

G6136952-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut per projecte "SERVEIS
OFERTS ALS BADALONIS"

61337117ASOCIACION SOS BDN
SOLSUB2017/000017

G6660719-3

Subvenció per a la protecció i/o protecció
de la salut per projecte "DEFENSA
ANIMAL EN LA CIUDAD DE
BADALONA"

61337117ASSOCIACIO ESPECIES
SOLSUB2017/000018 DESPROTEGIDES

G6652301-0

SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ I/O
PROTECCIÓ DE LA SALUT PER
PROJECTE "GESTIÓ DE COLONIES DE
GATS DEL CARRER"

61337117FUNDACIO D'ONCOLOGIA
SOLSUB2017/000019 INFANTIL ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

G5864486-5

Subvenció per a la promoció i/o protecció
de la salut pel projecte "Acompanyament
a nens i joves amb malalties de llarga
durada a Badalona"

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:
Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostàri
a

61337117ALCER BARCELONA ASSOC LLUITA
1201700003
2017N
SOLSUB2017/ CONTRA MALALTIES DE RONYO
G0869836-7 6323/1
ADRC 61337117
000001
3110 48906

902,66

61337117ASOCIACION FAMILIARES
SOLSUB2017/ ENFERMOS MENTALES DEL
BARCELONES NORD
000002

G6139253-6

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6325/1
3110 48906

1.370,68

61337117COMUNICART ASSOC. PER A LA
SOLSUB2017/ INCLUSIO PERSONES AMB
AUTISME
000003

G6571032-9

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6327/1
3110 48906

2.882,92

61337117ASSOCIACIO DE CARDIOPATIES
SOLSUB2017/
CONGENITES
000005

G6060531-8

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6329/1
3110 48906

2.000,00
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61337117SOLSUB2017/ ASOCIACION SEGUNDA
OPORTUNIDAD ANIMAL ASOA
000006

2017 N
1201700003
61337117
G6144846-0
ADRC
6342/1
3110 48906

998,41

61337117ASOCIACION ALCOHOLICOS
2017 N
1201700003
ADRC 61337117
SOLSUB2017/ REHABILITADOS DE BADALONA I C G0883145-5
6333/1
000007
3110 48906

932,46

61337117SOLSUB2017/ ASSOCIACIO MES K ANIMALS
000008

G6689491-6

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6370/1
3110 48906

969,95

61337117SOLSUB2017/ BADAGATS
000009

G6370883-8

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6343/1
3110 48906

1.447,71

61337117ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
SOLSUB2017/ MALALTS D'ALZHEIMER DE
BADALONA
000011

G6412755-8

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6335/1
3110 48906

2.465,59

61337117SOLSUB2017/ TAI CHI, SALUT I CONSCIENCIA
000013

G6477991-1

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6334/1
3110 48906

1.095,78

61337117ASSOCIACIO DE LA PARALISI
SOLSUB2017/
CEREBRAL ASPACE
000015

G0839393-6

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6338/1
3110 48906

700,00

61337117FUNDACIO GRESOL PROJECTE
SOLSUB2017/ HOME
000016

1201700003
2017 N
G6136952-6 6341/1
ADRC 61337117
3110 48906

4.207,81

61337117SOLSUB2017/ ASOCIACION SOS BDN
000017

1201700003
2017 N
G6660719-3 6373/1
ADRC 61337117
3110 48906

1.431,04

61337117ASSOCIACIO ESPECIES
SOLSUB2017/
DESPROTEGIDES
000018

G6652301-0

2017 N
1201700003
ADRC 61337117
6375/1
3110 48906

1.025,43

613371172017 N
FUNDACIO D'ONCOLOGIA INFANTIL
1201700003
G5864486-5
ADRC 61337117
SOLSUB2017/
ENRIQUETA VILLAVECCHIA
6391
000019
3110 48906

2.500,00

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.
4)
L’article 8.1 de la LGS, estableix que els òrgans de les Administracions públiques que
proposin l’establiment de subvencions amb caràcter previ hauran de concretar, en un pla
estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, supeditant-les, en tot cas, als objectius de estabilitat pressupostària.
5)
En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final
Primera apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa
reguladora de subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes
que tenen caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de l’aprovació
del Pla Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
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Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents esmentades
al punt 3 anterior.
6)
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 destinades a entitats que realitzin activitats o programes per a la
promoció de i/o protecció de la salut, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de juny de 2017, per a la seva aprovació
definitiva.
7)
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.
8)
La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 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.
9)
D’acord amb l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, els
ajuntament són competents per prestar els serveis mínims següents en matèria de salut
pública:
a) L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les
piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micro-pigmentació i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del
comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a
activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de
la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament
d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l'àmbit de les competències locals.
i)
Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública,
d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
10)
L’article 68.1 d) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya
disposa que els ajuntaments tenen competències per realitzar activitats complementàries de les
que siguin pròpies d’altres Administracions públiques en les matèries objecte d’aquesta Llei, i
en particular, pel que fa a l’educació sanitària, l’habitatge, la protecció del medi i de l’esport en
els termes establerts en la legislació que regula el règim municipal.
11)
L’informe tècnic 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”.
12)
En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
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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.
13)
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.
14)
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, és 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’alcaldessa l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp

Interessat

Nif

Objecte

61337117ALCER BARCELONA ASSOC G0869836-7
SOLSUB2017/000001 LLUITA CONTRA MALALTIES
DE RONYO

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "Campanyes de
sensibilització envers la donació d'òrgans i la
malaltia renal"

61337117ASOCIACION FAMILIARES
G6139253-6
SOLSUB2017/000002 ENFERMOS MENTALES DEL
BARCELONES NORD

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte associatiu " El Badiu"

61337117COMUNICART ASSOC. PER
SOLSUB2017/000003 A LA INCLUSIO PERSONES
AMB AUTISME

G6571032-9

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la Salut pel projecte "PROGRAMA
TERAPÈUTIC SOCIOEDUCATIU PER
PROMOURE L'AUTONOMIA DE LES
PERSONES AMB AUTISME"

61337117ASSOCIACIO DE
SOLSUB2017/000005 CARDIOPATIES
CONGENITES

G6060531-8

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut pel projecte "ATENCIÓ DIRECTA A
INFANTS I JOVES AMB CARDIOPATIA"

61337117ASOCIACION SEGUNDA
SOLSUB2017/000006 OPORTUNIDAD ANIMAL
ASOA

G6144846-0

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte " PROTECCIO DELS
ANIMALS"

61337117ASOCIACION ALCOHOLICOS G0883145-5
SOLSUB2017/000007 REHABILITADOS DE
BADALONA I C

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD Y GRUPOS DE AUTO AYUDA

61337117ASSOCIACIO MES K
SOLSUB2017/000008 ANIMALS

G6689491-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "DIGNIFICAR VIDA
GATS DE CARRER"

61337117BADAGATS
SOLSUB2017/000009

G6370883-8

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "Gestió de colònies de
gats urbans"

61337117ASSOCIACIO DE FAMILIARS
SOLSUB2017/000011 DE MALALTS D'ALZHEIMER
DE BADALONA

G6412755-8

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la Salut pel projecte " A PROP TEU - NOU
TRAÇAT - ACOMPANYAR EN EL DOL"

61337117TAI CHI, SALUT I
SOLSUB2017/000013 CONSCIENCIA

G6477991-1

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut pel projecte "DONAR SUPORT A
PERSONES
GRANS DEPENENTS,
USUARIS DE RESIDENCIES"

61337117ASSOCIACIO DE LA
SOLSUB2017/000015 PARALISI CEREBRAL
ASPACE

G0839393-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "LA BOTIGUETA AL
CARRER"

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

38

Secretaria General

61337117FUNDACIO GRESOL
SOLSUB2017/000016 PROJECTE HOME

G6136952-6

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut per projecte "SERVEIS OFERTS ALS
BADALONIS"

61337117ASOCIACION SOS BDN
SOLSUB2017/000017

G6660719-3

Subvenció per a la protecció i/o protecció de
la salut per projecte "DEFENSA ANIMAL EN
LA CIUDAD DE BADALONA"

61337117ASSOCIACIO ESPECIES
SOLSUB2017/000018 DESPROTEGIDES

G6652301-0

SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ I/O
PROTECCIÓ DE LA SALUT PER PROJECTE
"GESTIÓ DE COLONIES DE GATS DEL
CARRER"

61337117FUNDACIO D'ONCOLOGIA
SOLSUB2017/000019 INFANTIL ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

G5864486-5

Subvenció per a la promoció i/o protecció de
la salut pel projecte "Acompanyament a nens
i joves amb malalties de llarga durada a
Badalona"

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

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Import a
justificar

61337117SOLSUB2017/000001

ALCER
BARCELONA
ASSOC LLUITA
CONTRA
MALALTIES DE
RONYO

G0869836-7

1201700003
6323/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

902,66

18.200,00

61337117SOLSUB2017/000002

ASOCIACION
FAMILIARES
ENFERMOS
MENTALES DEL
BARCELONES
NORD

G6139253-6

1201700003
6325/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

1.370,68

2.745,00

61337117SOLSUB2017/000003

COMUNICART
ASSOC. PER A LA
INCLUSIO
PERSONES
AMB AUTISME

G6571032-9

1201700003
6327/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

2.882,92

18.100,00

61337117SOLSUB2017/000005

ASSOCIACIO DE
CARDIOPATIES
CONGENITES

G6060531-8

1201700003
6329/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

2.000,00

6.000,00

61337117SOLSUB2017/000006

ASOCIACION
SEGUNDA
OPORTUNIDAD
ANIMAL ASOA

G6144846-0

1201700003
6342/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

998,41

4.000,00

61337117SOLSUB2017/000007

ASOCIACION
ALCOHOLICOS
REHABILITADOS
DE BADALONA I C

G0883145-5

1201700003
6333/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

932,46

2.500,00

61337117SOLSUB2017/000008

ASSOCIACIO MES
K ANIMALS

G6689491-6

1201700003
6370/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

969,95

2.750,00

61337117SOLSUB2017/000009

BADAGATS

G6370883-8

1201700003
6343/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

1.447,71

13.414,00

61337117SOLSUB2017/000011

ASSOCIACIO DE
FAMILIARS DE
MALALTS
D'ALZHEIMER DE
BADALONA

G6412755-8

1201700003
6335/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

2.465,59

22.100,00
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61337117SOLSUB2017/000013

TAI CHI, SALUT I
CONSCIENCIA

G6477991-1

1201700003
6334/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

1.095,78

3.800,00

61337117SOLSUB2017/000015

ASSOCIACIO DE
LA PARALISI
CEREBRAL
ASPACE

G0839393-6

1201700003
6338/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

700,00

1.400,31

61337117SOLSUB2017/000016

FUNDACIO
GRESOL
PROJECTE HOME

G6136952-6

1201700003
6341/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

4.207,81

25.020,66

61337117SOLSUB2017/000017

ASOCIACION SOS
BDN

G6660719-3

1201700003
6373/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

1.431,04

6.486,11

61337117SOLSUB2017/000018

ASSOCIACIO
ESPECIES
DESPROTEGIDES

G6652301-0

1201700003
6375/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

1.025,43

5.300,00

61337117SOLSUB2017/000019

FUNDACIO
D'ONCOLOGIA
INFANTIL
ENRIQUETA
VILLAVECCHIA

G5864486-5

1201700003
6339/1

ADRC

2017 N
61337117
3110 48906

2.500,00

5.400,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
5. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de subvencions de caràcter social en relació al
concurs corresponent a 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: 61412030-CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 402/S-6/2017
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds subvenció
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta sol·licituds de subvencions de caràcter social per
l'any 2017
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs031230-GSUB-C2017/000001
Objecte del concurs: Convocatòria anual de subvencions destinades a entitats que realitzin,
activitats o programes en matèria de serveis socials, durant l'exercici 2017 Data resolució:
15/06/2017
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa
Bases de la convocatòria Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30
de maig de 2017
Data de publicació anunci de la convocatòria: 23 de juny de 2017
Termini de presentació de sol·licituds : Del 24 de juny al 13 de juliol de 2017
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació:
Exp

Interessat

61412030FUNDACIO ACOLLIDA I ESPERANÇA
SOLSUB2017/000001
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61412030FUNDACIO BADALONA CAPAÇ
SOLSUB2017/000004

G6146871-6 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Jo soc capaç si tu ets capaç"

61412030FUNDACION PRIVADA AMIBA
SOLSUB2017/000009

G6045270-3 Subvenció de caràcter social pel
projecte " Connecta't a la ocupació"

61412030ASPANIN
SOLSUB2017/000012

G0857255-4 Subvenció de caràcter social pel
projecte " Dret a respir de famílies i de
lleure de persones amb discapacitat
intel·lectual"

61412030LLAR DE PERSONES SORDES DE
SOLSUB2017/000013 BADALONA

G0881471-7 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Caminant cap a una ciutat
inclusiva"

61412030FUNDACIO PRIVADA AMICS DE LA
SOLSUB2017/000015 GENT GRAN

G6001746-4 Subvenció de caràcter social pel
projecte " Acompanyament a
persones grans que
pateixen soledat i/o aïllament"

61412030ASSOCIACIO SOCIAL AMICS DEL
SOLSUB2017/000016 GORG MAR BADALONA

G6444699-0 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Facilitar aliments per a les
persones mes necessitades"

61412030ASS. PER AL DESENVOLUPAMENT
SOLSUB2017/000018 CULTURAL, AMBIENTAL I HUMA

G6468098-6 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Curs d'horticultura ecològica
i activitats de coneixement de l'entorn
per a persones nouvingudes en rics
d'exclusió social"

61412030ASSOC PARES USUARIS CENTRE
SOLSUB2017/000019 ATENCIO ESPECIAL CAN RUTI

G5931206-6 Subvenció de caràcter social pel
projecte " Programa d'activitats entre
familiars i usuaris del Centre de
discapacitats de Can Ruti"

61412030MARENOSTRUM
SOLSUB2017/000020

G6199386-1 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Temps per a les famílies a
Setmana Santa"

61412030ASOCIACION DE
SOLSUB2017/000023 ALTERNATIVAS,MOTIVACION Y
ACOMPAÑAMIENTO

G6483308-0 Subvenció de caràcter social pel
projecte "Senderus vocacional,
camins emocionals per a la inserció
socio-laboral"

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:

Expedient

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

61412030SOLSUB2017/
000001

FUNDACIO ACOLLIDA I
ESPERANÇA

G6043918-9

1201700003
6613/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

16.400,00

61412030SOLSUB2017/
000004

FUNDACIO BADALONA
CAPAÇ

G6146871-6

1201700003
6893/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

67.620,00

61412030SOLSUB2017/
000009

FUNDACION PRIVADA
AMIBA

G6045270-3

1201700003
6614/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

9.900,00

61412030SOLSUB2017/
000012

ASPANIN

G0857255-4

1201700003
6740/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

41.850,00

61412030SOLSUB2017/
000013

LLAR DE PERSONES
SORDES DE
BADALONA

G0881471-7

1201700003
6764/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

3.641,20

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

41

Secretaria General

61412030SOLSUB2017/
000015

FUNDACIO PRIVADA
AMICS DE LA GENT
GRAN

G6001746-4

1201700003
6766/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

4.690,41

61412030SOLSUB2017/
000016

ASSOCIACIO SOCIAL
AMICS DEL GORG MAR
BADALONA

G6444699-0

1201700003
6767/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

8.500,00

61412030SOLSUB2017/
000018

ASS. PER AL
DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,
AMBIENTAL HUMA

G6468098-6

1201700003
6862/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

6.222,39

61412030SOLSUB2017/
000019

ASSOC PARES
USUARIS CENTRE
ATENCIO ESPECIAL
CAN RUTI

G5931206-6

1201700003
6863/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

355,00

61412030SOLSUB2017/
000020

MARENOSTRUM

G6199386-1

1201700003
6867/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

2.056,02

61412030SOLSUB2017/
000023

ASOCIACION DE
ALTERNATIVAS,
MOTIVACION Y
ACOMPAÑAMIENTO

G6483308-0

1201700003
6874/1

ADRC

2017 N
61412032
231002 48906

6.006,00

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)
En compliment de la Disposició Transitòria Primera, en relació a la Disposició Final
Primera apartat 2 de la LGS, aquest ajuntament va procedir a adequar la seva normativa
reguladora de subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa a als preceptes
que tenen caràcter de legislació bàsica segons l’article 9 de la LGS, amb excepció de
l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, la elaboració de la qual és preceptiva amb
caràcter previ a l’establiment de les subvencions, d’acord a l’article 8.1 de la LGS a dalt citat.
Aquesta adequació normativa s’ha realitzat a l’empara de l’article 17.2 de la LGS mitjançant la
corresponent regulació a l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost vigents
esmentades al punt 3 anterior.
4)
L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona
vigents, conté la Regulació Transitòria de les Subvencions.
5)
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 destinades a entitats que realitzin, activitats o programes en matèria
de serveis socials, durant l’exercici 2017, i van ser publicades en el BOPB de data 23 de juny
de 2017, per a la seva aprovació definitiva.
6)
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.
7)
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
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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.
8)
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
Autònomes, 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.
9)
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia,
establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la prestació dels
servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
10)
Segons disposa l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té
competències pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials. 11) L’article 31 de la llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials,
disposa que correspon als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.
c)
Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el
pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f)
Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i
l'ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i)
Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j)
Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials
locals. k) Les que els atribueixen les lleis.
12) L’article 17 de la mateixa llei 18/2007, en relació a l’apartat e) de l’article anterior, estableix
qui correspon als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit
territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de
necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, con vivencial o social
o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d’acord amb la legislació
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de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de
l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada
de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els
serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o con vivencials en situació de risc social, especialment
si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen
la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i
els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna,
tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i
les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen
en l'àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials.
13) L’informe tècnic 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”.
14) 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.
15)
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.
16)
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:
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PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Nif

Objecte

61412030FUNDACIO ACOLLIDA I
SOLSUB2017/000001 ESPERANÇA

Exp

Interessat

G6043918-9

Subvenció de caràcter social pel
projecte "SOPS servei odontològic
pacients socials"

61412030FUNDACIO BADALONA
SOLSUB2017/000004 CAPAÇ

G6146871-6

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Jo soc capaç si tu ets capaç"

61412030FUNDACION PRIVADA AMIBA G6045270-3
SOLSUB2017/000009

Subvenció de caràcter social pel
projecte " Connecta't a la ocupació"

61412030ASPANIN
SOLSUB2017/000012

G0857255-4

Subvenció de caràcter social pel
projecte " Dret a respir de famílies i de
lleure de persones amb discapacitat
intel·lectual"

61412030LLAR DE PERSONES
SOLSUB2017/000013 SORDES DE BADALONA

G0881471-7

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Caminant cap a una ciutat
inclusiva"

61412030FUNDACIO PRIVADA AMICS
SOLSUB2017/000015 DE LA GENT GRAN

G6001746-4

Subvenció de caràcter social pel
projecte " Acompanyament a persones
grans que
pateixen soledat i/o aïllament"

61412030ASSOCIACIO SOCIAL AMICS
SOLSUB2017/000016 DEL GORG MAR BADALONA

G6444699-0

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Facilitar aliments per a les
persones mes necessitades"

61412030ASS. PER AL
SOLSUB2017/000018 DESENVOLUPAMENT
CULTURAL, AMBIENTAL I
HUMA

G6468098-6

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Curs d'horticultura ecològica i
activitats de coneixement de l'entorn
per a persones nouvingudes en rics
d'exclusió social"

61412030ASSOC PARES USUARIS
G5931206-6
SOLSUB2017/000019 CENTRE ATENCIO ESPECIAL
CAN RUTI

Subvenció de caràcter social pel
projecte " Programa d'activitats entre
familiars i usuaris del Centre de
discapacitats de Can Ruti"

61412030MARENOSTRUM
SOLSUB2017/000020

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Temps per a les famílies a
Setmana Santa"

G6199386-1

61412030ASOCIACION DE
G6483308-0
SOLSUB2017/000023 ALTERNATIVAS,MOTIVACION
ACOMPAÑAMIENTO

Subvenció de caràcter social pel
projecte "Senderus vocacional, camins
emocionals per a la inserció sociolaboral"

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

Interessat

NIF

Núm op

Tipus

Aplicació
pressupostària

Import

Import
justificar

61412030FUNDACIO ACOLLIDA G6043918-9
SOLSUB2017/ I ESPERANÇA
000001

120170000 ADRC
36613/1

2017 N
61412032
231002 48906

16.400,00

79.606,92

61412030FUNDACIO
SOLSUB2017/ BADALONA CAPAÇ
000004

G6146871-6

120170000 ADRC
36893/1

2017 N
61412032
231002 48906

67.620,00

147.000,00

61412030FUNDACION
SOLSUB2017/ PRIVADA AMIBA
000009

G6045270-3

120170000 ADRC
36614/1

2017 N
61412032
231002 48906

9.900,00

22.000,00
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61412030ASPANIN
SOLSUB2017/
000012

G0857255-4

120170000 ADRC
36740/1

2017 N
61412032
231002 48906

41.850,00

130.500,00

61412030LLAR DE PERSONES G0881471-7
SOLSUB2017/ SORDES DE
000013
BADALONA

120170000 ADRC
36764/1

2017 N
61412032
231002 48906

3.641,20

8.091,56

61412030FUNDACIO PRIVADA
SOLSUB2017/ AMICS DE LA GENT
GRAN
000015

G6001746-4

120170000 ADRC
36766/1

2017 N
61412032
231002 48906

4.690,41

28.229,77

61412030ASSOCIACIO SOCIAL G6444699-0
SOLSUB2017/ AMICS DEL GORG
MAR BADALONA
000016

120170000 ADRC
36767/1

2017 N
61412032
231002 48906

8.500,00

20.020,00

61412030ASS. PER AL
G6468098-6
SOLSUB2017/ DESENVOLUPAMENT
000018
CULTURAL,
AMBIENTAL I HUMA

120170000 ADRC
36862/1

2017 N
61412032
231002 48906

6.222,39

17.831,96

61412030ASSOC PARES
SOLSUB2017/ USUARIS CENTRE
000019
ATENCIO ESPECIAL
CAN RUTI

G5931206-6

120170000 ADRC
36863/1

2017 N
61412032
231002 48906

355,00

1.438,00

61412030MARENOSTRUM
SOLSUB2017/
000020

G6199386-1

120170000 ADRC
36867/1

2017 N
61412032
231002 48906

2.056,02

5.465,15

61412030ASOCIACION DE
SOLSUB2017/ ALTERNATIVAS,
000023
MOTIVACION Y
ACOMPAÑAMIENTO

G6483308-0

120170000 ADRC
36874/1

2017 N
61412032
231002 48906

6.006,00

13.235,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
6. Proposar a l'alcaldessa la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva adreçada a entitats de caràcter cultural corresponents a la convocatòria de
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. 0639-SOLSUB2017/000033
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional:16/S-1/17
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Atorgament d’una subvenció ordinària a l’entitat AGRUPACIÓN CULTURAL
AGARIMOS
ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar provisionalment les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per una
banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social
per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin
d’interès local o que tinguin, entre d’altres, caràcter cultural, desenvolupats durant l’any 2017.
Les Bases van estar publicades al BOPB de data 10 de març de 2017, en tràmit d’informació
pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que es considerin
oportunes.
2. En data 13 de març de 2017, l’Alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura, que realitzin durant l’any
2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que
complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 17 de març de 2017 al
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tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia 20
de març fins al dia 18 d’abril.
3. S’ha emès el corresponent informe tècnic i jurídic de l’expedient de proposta de concessió de
subvenció, que considera que l’entitat reuneix el requisit exigit a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i segons la
justificació tècnica, s’expressa que l’activitat que es proposa subvencionar es considera d’interès
públic però no necessària pel compliment i realització d’una competència pròpia municipal. El
projecte o activitat d’interès públic-cultural proposat per a la subvenció, el presta, el gestiona i
l’organitza l’entitat sol·licitant, per la qual cosa es considera que ha de ser incentivada i
fomentada per l’administració i proposa l’atorgament de la subvenció indicada a l’entitat
promotora en aplicació dels criteris establerts, segons es detalla a continuació:
Exp
Interessat
0639AGRUPACIÓN CULTURAL
SOLSUB2017/000033 AGARIMOS

NIF
G61302576

Objecte
col·laborar amb el projecte
‘Sempre en Galiza’ (Setmana
Cultural Galega)

5. La Intervenció Municipal va fiscalitzar l’expedient i ha efectuat l’anotació comptable en fase
d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicació pressupostària següent:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import Import a
pressupostària
justificar
06391201700002 ADRC 2017
N 3.000,00 6.300,00
SOLSUB2017/ 1753/1
51220049
000033
3347 48906

Nom

NIF

AGRUPACIÓN G61302576
CULTURAL
AGARIMOS

FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes,
les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i
execució amb les altres administracions públiques.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
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2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant passades
com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions públiques de
Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit territorial. A
aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport a les
entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els museus i
altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen
a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article 121 d’aquest
Reglament.
4. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art. 122 del ROAS,
tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
5. En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a l’establiment de
les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i les seves
fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
6. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2016 -BEP-, concretament a
l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant LGS).


RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).



La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).



La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).



Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de 23
de desembre, i disposicions concordants).



Les Bases d’execució del Pressupost General.
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Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.

7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
8. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix,
la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 23 i 29 de juny de 2015.
CONCLUSIONS
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de la subvenció de Cultura que a continuació es
relaciona:
Exp
Interessat
0639AGRUPACIÓN CULTURAL
SOLSUB2017/000033 AGARIMOS

NIF
G61302576

Objecte
col·laborar amb el projecte
‘Sempre en Galiza’ (Setmana
Cultural Galega)

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament de l’expedient de concessió de
subvenció relacionat a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del vigent pressupost municipal de depeses, a la referència d’expedient, número
d'operació i import relacionat a continuació:
Exp

Op

063912017000
SOLSUB2017/ 021753/1
000033

Tipus
ADRC

Aplicació
Import Import a
pressupostària
justificar
2017
N 3.000,00 6.300,00
51220049 3347
48906

Nom

NIF

AGRUPACIÓN
CULTURAL
AGARIMOS

G61302576

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
7. Proposar a l'alcaldessa la desestimació de subvencions en règim de concurrència
competitiva adreçada a entitats de caràcter cultural corresponents a la convocatòria 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta desestimar sol·licitud de subvencions de concurrència competitiva
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0639-SOLSUB2017/000038
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 70/S-39/17
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Desestimar la sol·licitud de subvenció de l’entitat CASA CULTURAL Y
RECREATIVA ANDALUCIA Y CATALUNYA
ANTECEDENTS
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Bases de la convocatòria
Aprovades per l’Ajuntament Ple de data 28/02/2017
Aprovada per resolució de l’alcaldia de data
Resolució de convocatòria
13/03/2017
Període de presentació de sol·licituds Del 20/03/2017 al 18/04/2017
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2. Que, en data 18/04/2017 l’entitat CASA CULTURAL Y RECREATIVA ANDALUCIA Y
CATALUNYA, amb NIF G5844475-3 ha presentat una sol·licitud de subvenció al Registre
General de l’Ajuntament, amb núm. 11667, dins el termini d’exposició al públic.
3. Que, en data 16/10/17 aquest departament va requerir a l’esmentada entitat que esmenés
un defecte de la documentació lliurada a la sol·licitud de la subvenció, fent-li lliurament del
certificat de la situació de deute de l’Agencia Tributaria, on figurava que l’entitat CASA
CULTURAL Y RECREATIVA ANDALUCIA Y CATALUNYA no estava al corrent d’obligacions
tributàries per incompliment de presentació de declaracions o autoliquidacions.
4. Que, en data 09/11/2017 l’entitat va sol·licitar deixar sense efecte la sol·licitud de subvencions
abans esmentada, donat que no pot esmenar aquest defecte, sent obligació de les entitats estar
al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries.
5. Que, en data 20/11/2017 el cap de departament de Serveis Territorials de Cultura ha emès
un informe tècnic on motiva la desestimació de la sol·licitud de subvenció presentada.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 35.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la motivació dels actes que posin fi als procediments
selectius i de concurrència competitiva s’ha de fer de conformitat amb el que disposen les
normes que regulen les seves convocatòries, i en tot cas han de quedar acreditats en el
procediment els fonaments de la resolució que s’adopti.
2. A la base 3 de les Bases Específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l’any 2017, aprovades per
l’Ajuntament Ple de data 28/02/2017, s’estableix que podran obtenir la condició de beneficiaris
aquells que compleixin els requisits establerts als annexos corresponents, tramitin la
corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques, i regula les
condicions i els requisits que s’han de complir.
Així mateix:
La Base 9.1, estableix que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a
partir del següent de la publicació de convocatòria, sens perjudici que la resolució de la
convocatòria estableixi una data posterior diferent.
La Base 9.2, estableix que si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les
bases específiques i al decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l’interessat per tal
que en un termini no superior a deu dies s’esmenin les deficiències o s’acompanyin el
documents preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de llur
petició, arxivant-se sense més tràmit
3. L’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva és
l’alcaldia, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat.
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:
ÚNIC.- Proposar a l’Alcaldia la desestimació de la sol·licitud de subvenció de l’entitat CASA
CULTURAL Y RECREATIVA ANDALUCIA Y CATALUNYA, amb NIF G5844475-3, per no estar
al corrent amb les obligacions tributàries.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
8. Proposar a l'Alcaldessa la concessió d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter educatiu durant
l'any 2017.
Identificació de l’expedient
Expedient: Atorgament d’una subvenció per a entitats que realitzen activitats o programes de
caràcter educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017
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Òrgan que proposa: Junta de Govern Local
Òrgan que resol: Alcaldessa
Procediment per a l’adjudicació L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és competència de l’alcaldia.
Expedient: Exp. 268/S36-2017
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa.
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter
educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 13/03/2017 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu a Badalona durant
l’any 2017.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, així com al DOGC d’acord amb l’article 124 del ROAS en
relació amb l’article 48 de la LRJPAC. Aquestes bases es van considerar aprovades
definitivament perquè durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, per
aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS.
3. A l’expedient d’atorgament de subvenció que es relaciona conten l’informe tècnic i jurídic
corresponent que conclouen que l’entitat reuneix els requisits exigits a les bases específiques
reguladores i en la normativa concordant:
Exp
51014034SOLSUB2017/000033

Interessat
ORFEO BADALONI

Nif
Objecte
G5853350-6 Subvenció Orfeó Badaloní 2017 E3

4. Aquesta aprovació queda condicionada a la posterior fiscalització de la Intervenció Municipal
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp
51014034SOLSUB2017/000033

Op
12017000040486/1

Tipus
ADRC

Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3200
48906

Import
7.000,00

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 d’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2. Segons el que disposa l’art. 118 del ROAS, les subvencions tenen per objecte la disposició
gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones
o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure
la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les subvencions, segons el que disposa
l’art. 125 del ROAS, poden ser per medi de convocatòria de concurs públic o bé es podran
atorgar directament quan estiguin previstes singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’art. 122.1 del 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.
4. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’art. 66 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 (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
5. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que és
una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de règim local i la normativa
de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal i, en particular, la normativa
sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de Catalunya té reconegudes
competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals, quan
no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura que
proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article permetia als
ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies d’altres
administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la promoció de la
dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens locals podien prestar,
entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat autònoma
amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una competència
exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles actuacions d’altres
administracions públiques. I si la competència és compartida o concurrent, en la parcel·la sobre
la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer és el professor V.C per a qui “aquesta
interpretació seria la més coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials
entre els diferents estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal
Constitucional a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i
143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja no
permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior art. 28
de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a les
comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per tant,
l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota Espanya. Però,
òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins i tot reforci, les
competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat l’entrada
en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis continuaran sent
titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les
Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de les seves competències.
6. La Nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que “una
llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent que preveu l’EAC,
que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències, pròpies o delegades, a
l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser respectada”.
7. L’article 159 de la llei 12/2009, d’Educació, atorga les següents competències als ens locals:
1. Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Servei d'Educació
de Catalunya per mitjà de la presència en els consells escolars, i també en la programació
general de l’ensenyament, sens perjudici de les altres competències que els atribueix l’apartat 3.
2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament, d'acord
amb la programació de l’oferta educativa.
3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat en els diferents
aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediments establerts
per reglament.
Segon. El procés d’admissió en els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya de
llur territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals d’escolarització.
Tercer. L’establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats
extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d’aquestes activitats.
Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l'entorn
territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el
compromís educatiu de tota la societat.
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Cinquè. La vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria.
Sisè. L’aplicació dels programes d’avaluació, i el coneixement dels resultats.
Setè. La promoció i l’aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies d’immigrants o
transeünts.
Vuitè. L’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de
mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el
procés educatiu dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i
establir-ne el procediment i els barems, d’acord amb el que estableix l’article 47.6.
d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment
dels centres educatius públics.
e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l’objectiu de vetllar
per l’interès superior de l'infant.
f) Vetllar pel compliment d’aquesta llei i de la normativa que la desplega.
4. A petició dels ens locals, i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar
competències per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle
d’educació infantil, ensenyaments artístics o educació d’adults.
5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de
menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d’educació, poden rebre suport, sens
perjudici del que estableix l’apartat 5, dels altres ens locals.
8. L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb caràcter
bàsic a l’art. 25.1 de la LBRL, en la redacció vigent actualment, que assenyala que el municipi
podrà promoure tota mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat veïnal, en clara connexió amb el principi d’autonomia local reconegut
a l’art. 137 de la Constitució. A Catalunya, l’activitat de foment es troba regulada als arts. 239 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
9. En relació amb la competència municipal per atorgar les subvencions ordinàries a entitats que
realitzen activitats educatives durant 2017 cal tenir present que atorgar les subvencions per a
activitats extraordinàries del centre docent, (col·laboració del centre docent amb entitats de
l’entorn) és competència pròpia de l’Ajuntament, atès que a l’article 240 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i, en el mateix sentit, a l’article 122.1 del ROAS, tots dos en relació a l’article 2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). es 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.
10. L’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Badalona conté la
regulació transitòria de les subvencions.
11. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals d’atorgament
de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de subvencions haurà de
determinar.
12. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter
educatiu durant l’any 2017 en data 28/02/2017 i l’alcaldessa va dictar en data 13/03/2017 una
resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la concessió de subvencions
destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu al municipi de
Badalona durant l’any 2017.
13. 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
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Social, així com amb la Tresoreria.
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 de l’alcaldia o, en el seu cas, dels
regidors que tinguin delegada la competència per raó de l’import de la despesa en el moment de
la seva concessió.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROFJEL),
s’informa que la Junta de Govern Local pot adoptar la present proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- PROPOSAR a l’Alcaldessa aprovar la proposta de concessió d’una subvenció en
règim de concurrència competitiva per a entitats que realitzen activitats o programes de caràcter
educatiu al municipi de Badalona durant l’any 2017, que a continuació es relaciona:
Exp
51014034SOLSUB2017/000033

Interessat
ORFEO BADALONI

Nif
Objecte
G5853350-6 Subvenció Orfeó Badaloní 2017 E3

SEGON.- L’aprovació de la despesa dels expedients de concessió de subvencions relacionats a
continuació queda condicionada a la posterior fiscalització i aprovació per part de la Intervenció
Municipal:
Exp
51014034SOLSUB2017/000033

Op
12017000040486/1

Tipus
ADRC

Aplicació pressupostària
2017 N 51014034 3200 48906

Import
7.000,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
9. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament de diverses subvencions de la convocatòria
ordinària 2017 del Servei d'Esports.
Identificació de l’expedient
Expedient

Òrgan que proposa
Òrgan que resol
Procediment per a
l’adjudicació

Atorgament de subvencions per a entitats que realitzen
activitats o programes de caràcter esportiu al municipi de
Badalona durant l’any 2017
Junta de Govern Local
Alcaldessa
L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució és la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió és
competència de l’alcaldia.
Exp. 118/S03-2017
Definitiu. Exhaureix la via administrativa.

Expedient
Caràcter
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions municipals destinades a entitats que realitzin activitats o programes de
caràcter esportiu durant l’any 2017 en data 12/06/2017 i l’alcaldessa va dictar en data
23/06/2017 una resolució d’acord amb la qual es convoca el concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats o programes de
caràcter esportiu al municipi de Badalona durant l’any 2017.
2. Aquestes bases van ser sotmeses a exposició pública mitjançant anunci publicat en el BOP,
al tauler d’anuncis i web municipal, d’acord amb l’article 124 del ROAS en relació amb l’article
48 de la LRJPAC.
3. En els expedients d’atorgament de subvencions que es relacionen es contenen els informes
tècnics i jurídics corresponents que conclouen que les entitats reuneixen els requisits exigits
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a les bases específiques reguladores i en la normativa concordant:
Exp

Interessat

Nif

Objecte

51121SOLSUB2017/000001

CLUB D ESCACS SANT
JOSEP DE BADALONA

G6137724-8

43è. Edició Obert
Internacional d'escacs Ciutat
de Badalona

51121SOLSUB2017/000002

CLUB FUTBOL
LLOREDA

G5949365-0

Competicions de futbol i
escola de futbol

51121SOLSUB2017/000003

RUGBY CLUB
BADALONA

G6037313-1

Competicions temporada
Sub-16 i Sub-18 i sènior,
organització Rugby Platja,
promoció de rugby,

51121SOLSUB2017/000004

CLUB KORFBALL DE
BADALONA - LA
ROTLLANA

G6255785-5

Competicions de Korfball,
promoció, Korfbalada i
intercanvis internacionals

51121SOLSUB2017/000006
51121SOLSUB2017/000007

BADALONA RUNNING

G6565273-7

5a. Edició BDN Running

PENYA FONDISTES
BADALONA

G6039976-3

XVI edició Marxa per la Pau
Ciutat de Badalona

51121SOLSUB2017/000008

G5911454-6

32è. Edició Setmana de
Muntanyisme

51121SOLSUB2017/000009

AGRUPACIO
EXCURSIONISTA
BUFALA
CLUB PATINATGE
ARTISTIC BADALONA

G6557704-1

Competicions de patinantge i
escola d'iniciació

51121SOLSUB2017/000010

CLUB NATACIO
BADALONA

G0851626-2

Competicions de rem, natació
i vela, organització
Travesssia de Badalona
nedant, Trofeu de natació
d'estiu, Aquatló Ciutat de
Badalona, Gran Premi
Badalona de pati, escola de
natació i de vela

51121SOLSUB2017/000012

UNIO GIMNASTICA I
ESPORTIVA DE
BADALONA

G5976058-7

Organització Badasport,
Campionat de Badalona,
Cursa Popular, Fira de
l'Esport ,Portes Obertes,
Festa Badiu, XXVI Marxa
Ciutat de Badalona,
competició i escola iniciació
d'atletisme

51121SOLSUB2017/000014

Futbol sala amb persones
amb disminució

51121SOLSUB2017/000016

ASSOCIACIO
G6111128-2
ESPORTIVA
BADALONES
CLUB DE FUTBOL
G6139816-0
UNIFICACION DE LLEFIA

51121SOLSUB2017/000021

CLUB TENNIS TAULA
BADALONA

Competicions tennis taula,
escola i tecnificació, iniciació
escoles, organització Open
benjamí, Circuit Promeses,
Torneig Facundo Lagunas,
Lliga estatal

G6508623-3
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Exp

Interessat

Nif

Objecte

51121SOLSUB2017/000024

ASSOCIACIO
ESPORTIVA IRIS SOL
CASAGEMAS

G6496984-3

Competicions i escola de
futbol sala, i jornades de
tecnificació

51121SOLSUB2017/000026

CLUB NAUTIC BETULO

G0892276-7

Competicions de rem,
submarinisme, motonautica,
organització regates windsurf,
13è.Trofeu Ciutat de
Badalona Llagutsurf i vela

51121SOLSUB2017/000027
51121SOLSUB2017/000029

CLUB DE BITLLES
TERMITES LLEFIA
ASSOCIACIO MASTERS
ESPORT ADAPTAT

G6534724-7

Competicions de bitlles

G6689847-9

Competicions bàsquet amb
cadira de rodes

4. La Intervenció municipal ha fiscalitzat els expedients i ha emès un informe favorable amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

51121SOLSUB2017/000001
51121SOLSUB2017/000002
51121SOLSUB2017/000003
51121SOLSUB2017/000004
51121SOLSUB2017/000006
51121SOLSUB2017/000007
51121SOLSUB2017/000008
51121SOLSUB2017/000009
51121SOLSUB2017/000010
51121SOLSUB2017/000012
51121SOLSUB2017/000014
51121SOLSUB2017/000016
51121SOLSUB2017/000024
51121SOLSUB2017/000021
51121SOLSUB2017/000026
51121SOLSUB2017/000027

12017000037000/1

ADRC

12017000037002/1

ADRC

12017000037003/1

ADRC

12017000037006/1

ADRC

12017000037033/1

ADRC

12017000037036/1

ADRC

12017000037037/1

ADRC

12017000037038/1

ADRC

12017000037041/1

ADRC

12017000037045/1

ADRC

12017000037048/1

ADRC

12017000037064/1

ADRC

12017000037077/1

ADRC

12017000037074/1

ADRC

12017000037065/1

ADRC

12017000037067/1

ADRC

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

Aplicació
pressupostària
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906

Import
2.500,00
3.164,38
2.733,22
1.627,04
2.000,00
1.369,97
2.401,61
2.394,24
8.801,63
8.193,30
2.100,00
5.712,75
4.011,46
3.467,45
2.384,29
300,00
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Exp

Op

Tipus

51121SOLSUB2017/000029

12017000037123/1

ADRC

Aplicació
pressupostària
2017 N 51121058
3411 48906

Import
348,44

Fonaments de Dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
2. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i
execució amb les altres administracions públiques.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
2. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen
a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article 121 d’aquest
Reglament.
3. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art. 122 del ROAS,
tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
4. En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a l’establiment de
les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i les seves
fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
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5. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2016 -BEP-, concretament a
l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant LGS).
 RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).
 La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
 La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).
 Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de 23
de desembre, i disposicions concordants).
 Les Bases d’execució del Pressupost General.
 Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
6. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
7. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix,
la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 23 i 29 de juny de 2015
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre (ROFJEL),
s’informa que 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 acord:
PRIMER.- APROVAR la proposta de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, d’acord amb el contingut dels informes tècnic i jurídic incorporats a cada expedient,
que a continuació es relacionen:
Exp

Interessat

Nif

Objecte

51121SOLSUB2017/000001

CLUB D ESCACS SANT
JOSEP DE BADALONA

G6137724-8

43è. Edició Obert
Internacional d'escacs Ciutat
de Badalona

51121SOLSUB2017/000002

CLUB FUTBOL LLOREDA

G5949365-0

Competicions de futbol i
escola de futbol

51121SOLSUB2017/000003

RUGBY CLUB BADALONA

G6037313-1

Competicions temporada Sub16 i Sub-18 i sènior,
organització Rugby Platja,
promoció de rugby,

51121SOLSUB2017/000004

CLUB KORFBALL DE
BADALONA - LA
ROTLLANA

G6255785-5

Competicions de Korfball,
promoció, Korfbalada i
intercanvis internacionals

51121SOLSUB2017/000006
51121SOLSUB2017/000007

BADALONA RUNNING

G6565273-7

5a. Edició BDN Running

PENYA FONDISTES
BADALONA

G6039976-3

XVI edició Marxa per la Pau
Ciutat de Badalona
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Exp

Interessat

Nif

Objecte

51121SOLSUB2017/000008
51121SOLSUB2017/000009

AGRUPACIO
EXCURSIONISTA BUFALA
CLUB PATINATGE
ARTISTIC BADALONA

G5911454-6

32è. Edició Setmana de
Muntanyisme
Competicions de patinatge i
escola d'iniciació

51121SOLSUB2017/000010

CLUB NATACIO
BADALONA

G0851626-2

Competicions de rem, natació
i vela, organització Travesssia
de Badalona nedant, Trofeu
de natació d'estiu, Aquatló
Ciutat de Badalona, Gran
Premi Badalona de pati,
escola de natació i de vela

51121SOLSUB2017/000012

UNIO GIMNASTICA I
ESPORTIVA DE
BADALONA

G5976058-7

Organització Badasport,
Campionat de Badalona,
Cursa Popular, Fira de
l'Esport, Portes Obertes,
Festa Badiu, XXVI Marxa
Ciutat de Badalona,
competició i escola iniciació
d'atletisme

51121SOLSUB2017/000014

ASSOCIACIO ESPORTIVA
BADALONES

G6111128-2

Futbol sala amb persones
amb disminució

51121SOLSUB2017/000016

CLUB DE FUTBOL
UNIFICACION DE LLEFIA

G6139816-0

Competicions i escola de
futbol, torneigs de futbol

51121SOLSUB2017/000021

CLUB TENNIS TAULA
BADALONA

G6508623-3

Competicions tennis taula,
escola i tecnificació, iniciació
escoles, organització Open
benjamí, Circuit Promeses,
Torneig Facundo Lagunas,
Lliga estatal

51121SOLSUB2017/000024

ASSOCIACIO ESPORTIVA
IRIS SOL CASAGEMAS

G6496984-3

Competicions i escola de
futbol sala, i jornades de
tecnificació

51121SOLSUB2017/000026

CLUB NAUTIC BETULO

G0892276-7

Competicions de rem,
submarinisme, motonautica,
organització regates windsurf,
13è.Trofeu Ciutat de
Badalona Llagutsurf i vela

51121SOLSUB2017/000027
51121SOLSUB2017/000029

CLUB DE BITLLES
TERMITES LLEFIA
ASSOCIACIO MASTERS
ESPORT ADAPTAT

G6534724-7

Competicions de bitlles

G6689847-9

Competicions bàsquet amb
cadira de rodes

G6557704-1

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

51121-SOLSUB2017/000001

12017000037000/1

ADRC
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Exp

Op

Tipus

51121-SOLSUB2017/000002

12017000037002/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000003

12017000037003/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000004

12017000037006/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000006

12017000037033/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000007

12017000037036/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000008

12017000037037/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000009

12017000037038/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000010

12017000037041/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000012

12017000037045/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000014

12017000037048/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000016

12017000037064/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000024

12017000037077/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000021

12017000037074/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000026

12017000037065/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000027

12017000037067/1

ADRC

51121-SOLSUB2017/000029

12017000037123/1

ADRC

Aplicació
pressupostària
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906
2017 N 51121058
3411 48906

Import
3.164,38
2.733,22
1.627,04
2.000,00
1.369,97
2.401,61
2.394,24
8.801,63
8.193,30
2.100,00
5.712,75
4.011,46
3.467,45
2.384,29
300,00

348,44

TERCER.- ELEVAR a l’alcaldessa la proposta anterior de concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva, perquè resolgui definitivament l’expedient.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar l'expedient sancionador incoat al concessionari de la parada 29-30 del Mercat
Municipal Llefià per una presumpta infracció a l'Ordenança de Mercats Municipals de
Badalona.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Expedient sancionador incoat al concessionari de la parada 29-30 del Mercat
Municipal Llefià per una presumpta infracció a l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.
Òrgan competent: L’alcaldessa, a proposta de la Junta de Govern Local
Caràcter de l’Acord: Exhaureix la via administrativa
Interessat: JC.G.P.
Núm. expedient:66/MS-4/17
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Antecedents.
Escrit del representant de l’Agrupació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Llefià
(ATALL) de 14 de març de 2017 on comunica que el sr. JC.G.P. té un deute amb ATALL per
impagament de quotes de l’associació.
Escrit de data 16 de març de 2017 del cap de departament de Comerç de l’Ajuntament de
Badalona al sr. JC.G.P. on li comunica que l’impagament de quotes està contemplat com a
infracció molt greu en l’Ordenança de Mercats i li adverteix la necessitat de regularitzar aquesta
situació en el termini de 15 dies des de la recepció de l’escrit.
Escrit del representant de l’Agrupació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Llefià
(ATALL) de 16 de maig de 2017 on comunica que el sr. J.C.G.P. té un deute amb ATALL per
impagament de quotes de l’associació per import de 2.687,08 euros.
Informe emès pel cap del departament de Comerç en data 6 de juny de 2017, on posa de
manifest que el Sr. J.C.G.P., amb NIF 72549XXXX, concessionari de les parades 29-30 del
Mercat Municipal Llefià, té un deute acumulat amb l’Associació de Treballadors Autònoms del
Mercat Municipal Llefià de 2.687,08 euros, corresponents a varies quotes del Mercat, i sol·licita
la instrucció del corresponent expedient sancionador al Sr. JC.G.P., com a presumpte
responsable de la infracció.
Resolució d’incoació d’expedient sancionador al sr. JC.G.P., amb NIF 72549XXXX,
concessionari de les parades 29-30 del Mercat Municipal Llefià, i nomenament d’instructor, del
2n Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, de 27 de juny de 2017.
Plec de càrrecs elaborat per l’Instructor de l’expedient en data 6 de juliol de 2017, notificat a
l’interessat, juntament amb la resolució d’incoació de l’expedient, el 10 d’agost de 2017, a fi i
efecte que l’interessat pugui formular al·legacions i aportar documents o altres elements de
judici, recusar l’instructor o revisar i obtenir còpies de l’expedient, en el termini de deu dies a
comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Transcorregut el termini indicat,
l’interessat no ha comparegut en el procediment ni ha formulat o presentat cap al·legació o
document.
Proposta de resolució formulada per l’instructor de l’expedient i notificada a l’interessat en data
25 d’octubre de 2017, sense que aquest hagi contestat en el termini atorgat a l’efecte.
Fonaments de dret.PRIMER.- L’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que en els procediments de caràcter sancionador, un cop
conclosa la seva instrucció, cal formular una proposta de resolució i notificar-la a l’interessat.
L’apartat 3 del mateix article regula el contingut mínim d’aquesta proposta.
SEGON.- Els fets que són causa d’aquest expedient consisteixen a l’impagament de quotes a
ATALL, la qual cosa constitueix un incompliment de les obligacions dels concessionaris de
participar en les associacions de comerciants dels mercats, contribuint al seu finançament, segons
contempla l’article 23, punts 8 i 9, de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona. Aquesta
conducta està tipificada a la mateixa Ordenança com a infracció molt greu (article 31.3.d),
sancionable amb multa de fins a 3.000 euros i suspensió de la venda fins a sis mesos o multa de
fins a 3.000 euros i extinció de la concessió.
TERCER.- Del contingut de l’expedient es dedueix que el responsable de la infracció esmentada és
el concessionari de les parades 29-30 del Mercat Municipal de Llefià, sr. JC.G.P, amb NIF
725493XXXX.
QUART.- No havent estat presentat cap document ni haver comparegut en el procediment la
persona interessada, no hi ha cap altra prova per valorar que els documents esmentats en els
antecedents d’aquesta proposta de resolució, per la qual cosa es considera que el sr. JC.G.P.,
amb NIF 72549XXXX, és responsable de la comissió d’una infracció molt greu tipificada en
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona (article 31.3.d) en relació amb l’article 23.8 i 9).
En concret, el fet que consti en l’expedient un advertiment previ a la incoació de l’expedient
sancionador per conductes anteriors idèntiques a les que són objecte d’aquest procediment,
permet concloure que cal aplicar la sanció prevista en l‘article 32 de la mateixa ordenança, com
a infracció molt greu, en el seu grau màxim, i sancionar aquesta conducta amb multa de 3.000
euros i extinció de la concessió.
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CINQUÈ.- Un cop traslladada a l’interessat la proposta de resolució formulada per l’instructor,
atorgant-li un termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta
proposta per tal que pugui formular al·legacions i presentar les documents i informacions que
cregui pertinents, aquest no ha contestat en el termini atorgat.
Per tot això, el sotasignat considera ajustat a dret que, d’acord amb el que preveuen els articles
85, 88, 89 i 90 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, així com els articles 2, 3 i 31 de l’Ordenança de Mercats Municipals,
els articles 140 i 141 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article 70 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, el 2n tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i
Sostenible sotmeti a la Junta de Govern Local, per a la seva consideració i aprovació si escau,
que formuli a l’alcaldessa la següent proposta de resolució:
Primer: Imposar al sr. JC.G.P., amb NIF 72549XXXX, concessionari de les parades 29-30 del
Mercat Municipal de Llefià, la sanció de multa de 3.000,00 euros i extinció de la concessió, com
a responsable de la comissió d’una infracció de caràcter molt greu consistent en l’impagament
de quotes per import de 2.687,08 euros, fet tipificat a l’article 31.3.d), en relació amb l’article 23.8
i 9 de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona. Es proposa la imposició de la sanció en
el seu grau màxim atenent el fet que consta en l’expedient un advertiment previ a la incoació de
l’expedient sancionador per conductes anteriors idèntiques a les que són objecte d’aquest
procediment.
Segon: Un cop imposada, en el seu cas, la sanció proposada, notificar-la al sr. JC.G.P., amb NIF
72549XXXX, concessionari de les parades 29-30 del Mercat Municipal de Llefià, amb
l’advertiment que contra aquesta resolució, que és immediatament executiva, pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació, o alternativament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació. Contra la resolució, en el seu cas, del recurs
de reposició, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació
presumpta del recurs.
Tercer: Comunicar la resolució al President de ATALL, al departament de Patrimoni i al
departament de Gestió i Control d’ingressos de dret públic, i ordenar la inscripció de la pèrdua
de la concessió en el llibre registre del Mercat Municipal Llefià.
D’acord amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atenent el contingut fàctic i jurídic d ela
proposta precedent, proposo a la Junta de Govern Local que sotmeti a l’ alcaldessa l’aprovació
de la proposta de resolució formulada.
Vista la proposta precedent, la Junta de Govern Local resol de conformitat i proposa a
l’alcaldessa que aprovi la següent resolució:
Primer: Imposar al sr. JC.G.P., amb NIF 72549XXXX, concessionari de les parades 29-30 del
Mercat Municipal de Llefià, la sanció de multa de 3.000,00 euros i extinció de la concessió, com
a responsable de la comissió d’una infracció de caràcter molt greu consistent en l’impagament
de quotes per import de 2.687,08 euros, fet tipificat a l’article 31.3.d), en relació amb l’article 23.8
i 9 de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona. Es proposa la imposició de la sanció en
el seu grau màxim atenent el fet que consta en l’expedient un advertiment previ a la incoació de
l’expedient sancionador per conductes anteriors idèntiques a les que són objecte d’aquest
procediment.
Segon: Un cop imposada, en el seu cas, la sanció proposada, notificar-la al sr. JC.G.P., amb NIF
72549XXXX, concessionari de les parades 29-30 del Mercat Municipal de Llefià, amb
l’advertiment que contra aquesta resolució, que és immediatament executiva, pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació, o alternativament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos a comptar des
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del dia següent al de la recepció de la notificació. Contra la resolució, en el seu cas, del recurs
de reposició, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació
presumpta del recurs.
Tercer: Comunicar la resolució al President de ATALL, al departament de Patrimoni i al
departament de Gestió i Control d’ingressos de dret públic, i ordenar la inscripció de la pèrdua
de la concessió en el llibre registre del Mercat Municipal Llefià.
Vista la proposta de resolució formulada per la Junta de Govern Local a proposta del 2n tinent
d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, resolc de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
11. Aprovar la declaració de no activitat de les parades dels mercats municipals tancades
i de titularitat municipal que no tinguin assignada cap activitat comercial concreta.
Assumpte:

Aprovar que les parades dels mercats municipals tancades i de titularitat
municipal no tinguin assignada cap activitat comercial concreta.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
Associacions de Comerciants dels Mercats Municipals de Badalona
246/MCA-2/17

Òrgan competent:
Caràcter de l’Acord:
Interessat:
Núm. expedient:
Antecedents.
En data 16 de novembre de 2017, el tècnic de mercats i el cap del departament de Comerç han
emès un informe on es planteja la conveniència d’aprovar una resolució per la qual les parades
dels mercats municipals tancades i de titularitat municipal no tinguin assignada cap activitat
comercial concreta.
L’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona disposa que és competència de
la Junta de Govern Local autoritzar els canvis d’activitat dels llocs de venda i magatzems del
mercats municipals de la ciutat. Cal indicar, en aquest sentit, que les activitats assignades als
llocs de venda ho són en tant que objecte de concessions administratives, per la qual cosa
aquesta facultat d’autorització de canvi d’activitat s’ha d’entendre referida a aquest supòsit.
Efectivament, si parlem d’un lloc de venda no adjudicat (o que, un cop finalitzada per qualsevol
causa legal la seva adjudicació, reverteix per tant a l’Ajuntament), sembla obvi que l’Ajuntament,
en qualsevol moment, pot decidir la modificació de l’activitat predeterminada.
La situació actual d’alguns dels mercats municipals de Badalona, amb nombrosos llocs de venda
desocupats i vacants, aconsella que la Junta de Govern Local, òrgan competent per a autoritzar
els canvis d’activitat, adopti un acord pel qual es declari que els llocs de venda que són de plena
titularitat municipal no tenen cap activitat assignada. D’aquesta manera, resultarà preceptiva
l’autorització prèvia de la Junta de Govern Local per a un canvi d’activitat sempre i quan es
tracti de llocs de venda amb concessió o autorització a tercers vigent.
De fet, si partim del supòsit que aquestes parades de titularitat municipal no tinguin assignada
una activitat concreta amb caràcter previ, això pot afavorir un millor disseny de l’oferta comercial
dels mercats, de manera que en els concursos per a l’adjudicació demanial de parades es pugui
incloure com a criteri de valoració (entre d’altres, òbviament) el fet de destinar una parada a una
activitat concreta, o amb una o més alternatives per ordre decreixent. El mateix es pot dir de les
parades atorgades “a precari” d’acord amb l’article 12 de l’Ordenança.
Per aquesta raó, es considera convenient que s’acordi per la Junta de Govern Local una
proposta en aquest sentit.
Fonaments de dret.
L’article 108 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret 336/1988, de 17
d’octubre, especifica el contingut de l’inventari dels béns immobles afectes al servei públic, com
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són els mercats municipals. Dintre d’aquest contingut obligatori, no consta l’especificació de
l’activitat comercial a què es pot destinar cada un dels llocs de venda d’un mercat municipal.
En aquest sentit, l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona preveu, al seu article 10.2,
que el nombre, emplaçament i dimensions dels llocs de venda i magatzems estaran assenyalats
en un plànol que serà aprovat per l’Ajuntament. A sensu contrario, no s’especifica l’obligació
d’indicar l’activitat comercial concreta. En canvi, l’article 17 d’aquesta Ordenança disposa que
els títols de les concessions han de recollir les dades identificatives del lloc de venda, entre les
quals tradicionalment s’ha considerat no únicament el número de la parada, sinó també la seva
activitat comercial. Observem, doncs, que es recull expressament l’activitat comercial quan
s’atorga una concessió administrativa, en el propi títol concessional. En el mateix sentit, l’article
21 determina que les concessions i autoritzacions es classificaran per activitats, amb la qual
cosa el que està transmetent és que la determinació d’una activitat comercial concreta es
refereix a les parades que estan actives, sigui en règim de concessió o d’autorització, i no
aquelles altres que són de titularitat municipal, les quals necessitaran la corresponent assignació
d’activitat concreta en el moment que es produeixi la licitació de la concessió o el procediment
d’autorització d’ús a precari.
L’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona estableix que la Junta de
Govern Local és competent per a autoritzar el canvi d’activitat dels llocs de venda i magatzems.
Com ja s’ha indicat en els antecedents, aquesta autorització prèvia s’ha d’entendre referida als
canvis que es produeixin en parades o llocs de venda en funcionament.
Per tot això, el sotasignat considera oportú i ajustat a dret que el 2n tinent d’alcalde i regidor de
Badalona Pròspera i Sostenible proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent
acord:
PRIMER: Declarar “sense activitat assignada” els llocs de venda dels mercats municipals de
Badalona que siguin de titularitat plena municipal per raó de reversió a l’Ajuntament per
qualsevol causa.
SEGON: Conseqüentment, ordenar que es procedeixi a inscriure en els llibres de registre de
cada mercat municipal “sense activitat assignada” a tots els llocs de venda que són de titularitat
plena municipal per raó de reversió a l’Ajuntament per qualsevol causa.
TERCER: Quan els llocs de venda sense activitat assignada siguin objecte de licitació per
adjudicar la seva concessió, o quan es tramiti expedient per autoritzar el seu ús a precari segons
preveu l’article 12 de l’Ordenança de Mercats Municipals, els plecs de clàusules en el primer cas
o l’informe tècnic en el segon proposaran l’activitat concreta a què es destini cada lloc de venda,
de manera única o excloent d’altres possibles activitats, o bé amb més d’una alternativa com a
criteri de valoració de les propostes de les persones interessades.
QUART.- Notificar aquest acord als presidents de les associacions dels mercats municipals de
Badalona.
D’acord amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i atenent el contingut fàctic i jurídic de la
proposta precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat
Vista la proposta precedent, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
12. Proposar a l'alcaldessa l'atorgament i la desestimació de subvencions referents a la
convocatòria per concurrència competitiva en el marc de la Promoció Econòmica del
Comerç Local, durant l'exercici 2017.
Identificació de l'expedient
Assumpte: Aprovació de la proposta de resolució de les sol·licituds presentades per a
l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva, Promoció Econòmica del Comerç
Local 2017.
Òrgan que resol: L’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local
Expedient: 19/SCCSU-4/17
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Caràcter del document: Exhaureix la via administrativa
Fets
En data 10 de març de 2017 es varen publicar al BOPB les Bases específiques que regeixen
l'atorgament de subvencions per part de l' Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva
durant l' any 2017. Concretament, l' annex B, Promoció del Comerç Local, de les bases descriu l'
objectiu de l' actuació i finalitats dels projectes, programes o accions; els requisits específics per
adquirir la condició de beneficiari i els criteris de valoració de les sol·licituds.
Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, conforme a l’article 9 de les BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DURANT L’ANY 2017, s’han presentat les següents
sol·licituds amb les corresponents quantitats demandes, i les quantitats resultants a atorgar una
vegada aplicats els criteris de valoració establerts a les bases:

G65792749

quantitats
sol·licitades
18.000,00 eur

quantitats a
atorgar
14.400,00 eur

G66226044

34.299,00 eur

19.207,44 eur

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I PROGRÉS G65114639
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PASSEIG DE
LA SALUT
G58878281

2.281,28 eur

1.596,90 eur

6.000,00 eur

5.400,00 eur

60.580,28 eur

40.604,34 eur

sol·licitants
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA HOME
DESIGN

CIF

Import total sol·licitat

En data 21 de novembre d'enguany, l’Associació de Comerciants del Passeig de La Salut ha
presentat un escrit on manifesta la seva voluntat de desistir de la sol·licitud de subvenció, per la
qual cosa els imports totals sol·licitats i a atorgar sumen 54.580,28 i 35.204,34, respectivament.
Així mateix, i per raó d’aquest desistiment, les referències contingudes al llarg d’aquesta
proposta s’han d’entendre en relació amb les tres entitats que NO han desistit de la seva
sol·licitud.
Totes les Associacions sol·licitants han presentat la documentació requerida conforme a les
bases de la convocatòria de la subvenció i compleixen tots els requisits específics de la
convocatòria per obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció de Promoció del Comerç
Local per al 2017.
Així mateix, també compleixen amb les condicions i requisits contingudes en el marc general
normatiu de les subvencions públiques.
En l’expedient consten els preceptius informes jurídics i tècnics, emesos pel cap del Servei i el
cap del Departament, respectivament, els quals informen positivament per a l’atorgament de les
subvencions per a tots els sol·licitants relacionats.
L'import total de les subvencions proposades és de fins a un màxim de 35.204,34 eur,. Aquestes
quantitats proposades es pagaran, si escau, amb càrrec a la partida 30545106-4310-48906, del
pressupost en vigor per a l’any 2017.
La Intervenció Municipal ha fiscalitzat els compromisos de despesa que es relacionen:

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA HOME
DESIGN

G65792749

quantitats a
atorgar
14.400,00 eur

G66226044

19.207,44 eur

12017000026501

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I PROGRÉS

G65114639

1.596,90 eur

12017000026473

sol·licitants

CIF

núm. operació
12017000026500

Una vegada atorgades les subvencions, per al seu cobrament efectiu, les entitats interessades
hauran d’aportar totes les factures justificatives dels pagaments realitzats per a l’execució del
programa subvencionat, incloent-hi la part no subvencionada. Aquestes factures hauran
d’ajustar-se al que es regula en el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre i la resta de marc
normatiu que correspongui.
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Valoració de les sol·licituds
Revisada la documentació presentada per les diferents Associacions i els programes i les
actuacions allà detallades que permeten comprendre l' abast, la intenció i la importància de la
proposta, i d' acord amb els criteris, puntuació i percentatges exposats a l’ANNEX B, apartat 3
de Promoció del Comerç Local, de les Bases de la convocatòria de les subvencions, la valoració
de les diferents sol·licituds de subvenció és la següent, d’acord amb els criteris percentuals de
repartiment proporcional a la quantitat existent en la partida pressupostària:
“Abast de la campanya:...fins al 35% de les puntuacions atorgades...”
“Qualitat de les campanyes o accions presentades:...fins al 25% de les puntuacions atorgades...”
Impacte comercial de la campanya o acció:...fins al 20% de les puntuacions atorgades...”
Consolidació de la campanya o acció:...fins al 20% de les puntuacions atorgades...
Puntuació:
Programes i accions,
subvencionables
Sol·licitants,
NIF/CIF

G65792749
G66226044
G65114639

Campanyes i
accions
destinades a
fidelització de
clients: fins a 20
punts

20
5
15

Accions
destinades a
fomentar la
ciutat de
Badalona
com a marca
i imatge: fins
a 15 punts

Accions a
fomentar el
consum
responsable,
estalvi d’energia i
drets dels
consumidors
/Accions de
comunicació i
transversalitat
entre les diferents
Associacions: fins
a 10 punts
10
10
10
10
5
10

Participació
en activitats
socials
d’interès per
a la ciutat i
fomentin la
RSC: fins a 5 Puntuació
punts

0
3
5

40
28
35

Observacions
Els programes i accions presentades s’ajusten en tot o en part a les línies o finalitats establertes
a l’apartat 3 de l’ANNEX B de les Bases de la convocatòria.
El muntant de les quantitats demandes no superen les previsions de la quantitat retinguda a la
partida pressupostaria 30545106-4310-48906
(Subvencions convocatòria Entitats),
corresponent, per tant no es necessari recórrer als criteris estrictes de valoració establerts a
l’apartat 3, de l’ANNEX, de repartiment proporcional “les subvencions s’atorgaran, com a criteri
general, mitjançant el repartiment proporcional de la quantitat existent en la partida
pressupostària corresponent en funció de la puntuació obtinguda ...”. Com que no s’esgota la
partida amb les peticions indicades a les sol·licituds, no cal utilitzar els criteris de repartiment
proporcional, citats anteriorment.
Fonaments de Dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reglament de la llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la seva normativa de
desenvolupament.
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s' aprova el Text Refós de les Hisendes
Locals.
Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei d'
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Bases d' Execució del Pressupost 2017 de l' Ajuntament de Badalona.
Bases específiques que regiran l' atorgament de subvencions per part de l' Ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva durant l' any 2017.
Normes reguladores de la Participació Ciutadana de l' Ajuntament de Badalona.
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Pel que fa a la fiscalització del compromís de la despesa, l’article 34.2 de la Llei general de
subvencions preveu que la resolució de concessió de subvencions comportarà el compromís de
la despesa corresponent i, per tant, en tractar-se de la fase de disposició ha de ser fiscalitzada
per la Intervenció Municipal, En aquest sentit, l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que la funció interventora
tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i
la liquidació de drets i obligacions o despeses de caràcter econòmic, els ingressos i les
despeses que d'aquells es derivin.
L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l'alcaldessa, a proposta de la
Junta de Govern Local.
Proposta de Resolució
En conseqüència, i d'acord amb tot l'anteriorment exposat als fets i fonaments de Dret, 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 Acord:
PRIMER.- Aprovar les sol·licituds de subvencions per concurrència competitiva, Promoció del
Comerç Local 2017, segons el detall següent:
Propostes de subvenció fiscalitzades per la intervenció Municipal:
sol·licitants
CIF
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE G65792749
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADALONA
HOME DESIGN
G66226044
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ CENTRE I
PROGRÉS
G65114639

quantitats a atorgar
núm. operació
14.400,00 eur 12017000026500
19.207,44 eur 12017000026501
1.596,90 eur 12017000026473

SEGON.- Aquesta despesa de 35.204,34 eur anirà amb càrrec a la partida 30545106-431048906 (Subvencions convocatòria Entitats), del pressupost en vigor per a l’any 2017, amb les
operacions comptables esmentades en el punt anterior. L’abonament de les quantitats
subvencionades queda condicionat al compliment per part de les interessades dels requisits
formals i materials contemplats tant a les bases reguladores de la subvenció com a la
corresponent convocatòria.
TERCER.- Alliberar la quantitat de 14.795,66 eur de la partida 30545106-4310-48906
(Subvencions convocatòria Entitats), del pressupost en vigor per a l’any 2017, per no superar,
amb la suma de tots dels imports sol·licitats per les diferents entitats (35.204,34 eur) la dotació
màxima de la quantitat retinguda a la partida (50.000,00 eur)
QUART.- Desestimar la sol·licitud de subvenció per concurrència competitiva, Promoció del
Comerç Local 2017, de l'Associació de Comerciants del Passeig de la Salut -CIF G58878281-,
atès l'escrit que han presentat en el departament de Comerç en data 21 de novembre de 2017 i
núm. d'entrada 11619, on comuniquen el desistiment d'aquesta sol·licitud.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a les interessades, així com a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal.
SISÈ.- Elevar a l’alcaldessa la proposta d’aprovació definitiva de concessió de subvencions per
concurrència competitiva, Promoció del Comerç Local 2017, perquè resolgui definitivament
l'expedient.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de resolució
precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

67

Secretaria General

13. Aprovar l'atorgament de llicència municipal per a la instal·lació temporal de 3 plantes
de mòduls prefabricats sobre el pavelló existent a la finca situada a la carretera Canyet,
s/n.
RESOLUCIÓ
Atesa la instancia presentada per l’Institut Català De La Salut de Barcelona, rep P.C.C., en
què es sol·licita llicència d’obra major per a la Instal·lació de 3 plantes de mòduls prefabricats
sobre pavelló existent, a la finca situada a la Ctra. Canyet s/n, 08015A00100210.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal emès el 3 de novembre de 2017 que diu:
Vist l’escrit entrat el 06 d’abril de 2017 i amb Registre General d’Entrada núm.: 9512, a nom
de Institut Català De La Salut de Barcelona, rep. per: . P.C.C, en què es sol·licita llicència
d’obra major per a la Instal·lació de 3 plantes de mòduls prefabricats sobre pavelló existent, a
la finca situada a la Ctra. Canyet Núm.0-0, 08015A00100210.
Vist l'informe urbanístic de 21.06.17, del tècnic del Departament del Plànol de la Ciutat, la
finca de referència es troba inclosa dins l'àmbit d'actuació del PGM, aprovat definitivament per
la CMB el 14.07.76 (BOP 19.07.76), del PE d’equipaments públics i parc forestal de can Ruti,
del PE ordenació de l’Hospital Trias i Pujol per a l’ordenació de l’Institut Guttmann, els
aparcaments i el tractament paisatgístic, de la modificació de les Normes Urbanístiques,
aprovada definitivament per la CUB el 25 de juliol de 2008 (DOGC 06.08.2008), de la
modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, aprovada definitivament pel Ple
el 27.03.2007 (BOPB 22.05.2007), que la qualifica com a zona 7a-H edificació aïllada.
Atès que la finca compleix amb la normativa vigent.
Atesa l’autorització de l’ICS de l’ocupació dels espais definits en el projecte per un edifici d’ús
temporal (art. 53.6 del Text Refós de la llei d’Urbanisme).
En opinió del tècnic sotasignat, PROCEDEIX concedir la llicència d'obra major sol·licitada per
a la Instal.lació de 3 plantes de mòduls prefabricats sobre pavelló existent, destinat a
despatxos mèdics, condicionada a:
La ventilació del lavabos es portarà fins a la coberta.
Cal conduir les aigües negres i pluvials, separativament, fins una arqueta situada a la vorera
i després connectar amb la claveguera general.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Atesa la Resolució de l’alcalde de data 23 de juny de 2015 segons la qual és la Junta local la
que ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts
per l’ administracions públiques.
Atesos els informes tècnics favorables emesos pels tècnics Municipals i que consten a
l'expedient, l’alcaldessa proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Atorgar llicència municipal a per l’Institut Català De La Salut de Barcelona rep.
per: . P.C.C., per a la Instal·lació temporal de 3 plantes de mòduls prefabricats sobre pavelló
existent, destinat a despatxos mèdics a la finca situada a la Ctra. Canyet s/n, UTM
08015A00100210 amb la condició que es compleixin les prescripcions de policia urbana
d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el pagament dels drets municipals
corresponents i sotmesa a les condicions generals impreses a la llicència i a les especials
assenyalades a continuació:
1. El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia 4.12. 2019
2. La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres no
haguessin estat iniciades en el termini de sis mesos des de la data de l’atorgament
3. La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la
seva pròrroga.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
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5. El desguàs de l’edifici, s’efectuarà complint estrictament les normes assenyalades pel
Departament de Manteniment de la Via Pública, les quals us seran lliurades conjuntament
amb la llicència.
6. Haureu de complir l'art. 51 de les OOMME .
7. No es podran iniciar les obres si no s’ha fet el nomenament de la direcció facultativa de l’obra
i s’ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte de caràcter executiu per a
l’edificació, el projecte de seguretat, si és necessari, i el programa de control de qualitat.
8. La superfície resta reflectida en els plànols visats i segellats amb posterioritat per Secretaria
que seran lliurades amb la llicència.
9. La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les determinacions
establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009) així com
amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus de la
construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny
10. Les esmenes introduïdes sobre els plànols i/o resta de documentació del projecte, prevaldran
sobre la resta de la documentació del projecte.
11. Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat públic
caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets que
corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
12. La ventilació del lavabos es portarà fins a la coberta.
13. Cal conduir les aigües negres i pluvials, separativament, fins una arqueta situada a la
vorera i després connectar amb la claveguera general.
14. La ventilació del lavabos es portarà fins a la coberta.
15. Cal conduir les aigües negres i pluvials, separativament, fins una arqueta situada a la
vorera i després connectar amb la claveguera general.
Tot i això sense perjudici del que determini la Junta de Govern Local.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
14. Aprovació inicialment el projecte de centre d'educació viària i cívica i adequació de
l'aparcament de vehicles oficials a la zona de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació projecte
Títol: Projecte de Centre d’Educació Viària i Cívica i adequació de l’aparcament de vehicles
oficials a la zona de la Guàrdia Urbana del Turo Caritg.
Categoria documentació: Projecte
Referència expedient: 47/P-18/17
Fets
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació el Projecte de
Centre d’Educació Viària i Cívica i adequació de l’aparcament de vehicles oficials a la zona de la
Guàrdia Urbana del Turo Caritg. Aquest projecte s’ha redactat amb la conformitat de la Guàrdia
Urbana (Unitat d’Educació Viària) El pressupost total del projecte és de 295.942,35 € (valor
estimat d’import 244.580,45 €. i IVA aplicable de 51.361,90 €) del qual l’import de 294.942,35 €
correspon a obres (valor estimat de 243.754,01 € i IVA aplicable de 51.188,34 €) i l’import de la
Coordinació de Seguretat i Salut és de 1.000,00 € ( valor estimat de 826,45 € i IVA de 173,55 €)
El mateix servei ha informat favorablement la documentació presentada i ha informat que es
tracta d’un projecte d’obres ordinàries i completes de reparació, i què compleix i incorpora totes
les disposicions de la normativa bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment. Per
tant, i pel que fa a les competències del Servei, no hi ha impediments per a la seva aprovació.
Revisada la documentació presentada per tal de comprovar la seva adequació amb el contingut i
estructura previstos als articles 123 del Text Refós de la Llei de Contracte del sector públic; així
com art. 24 i ss del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
s’ha comprovat que inclou la memòria, el pressupost integrat per unitats, amidaments i preus, el
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Plec de Prescripcions tècniques, plànols de situació i emplaçament i l’estudi bàsic de seguretat i
salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
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 de Centre d’Educació Viària i Cívica i adequació de
l’aparcament de vehicles oficials a la zona de la Guàrdia Urbana del Turo Caritg, que s’ha
redactat amb la conformitat de la Guàrdia Urbana (Unitat d’Educació Viària) El pressupost total
del projecte és de 295.942,35 € (valor estimat d’import 244.580,45 €. i IVA aplicable de
51.361,90 €) del qual l’import de 294.942,35 € correspon a obres (valor estimat de 243.754,01 €
i IVA aplicable de 51.188,34 €) i l’import de la Coordinació de Seguretat i Salut és de 1.000,00 €
( valor estimat de 826,45 € i IVA de 173,55 €)i inclou, de forma integrada, la memòria, el
pressupost format per unitats, amidaments i preus, els 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.
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
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
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.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
15. Aprovar inicialment el projecte d'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.
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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. Aquesta actuació és un compromís formalitzat en Conveni Urbanístic entre
l’empresa promotora i l’Ajuntament, signat en data 15 d’octubre de 2003. 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.
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, redactat per l’arquitecte F.B. i
promogut per la societat Creativos Mar, SL (a l’empara del Conveni Urbanístic signat en data de
15 d’octubre de 2003), 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
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
16. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 40007134-CONJ-DIVFRA2017/000006
Ref. addicional: JGL 11.17
Interessat: Diversos
Antecedents
1.
Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació
que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

Informàtica
Comunicacions
Tarragona, SA
A43132422

534428

13.01.17

Manteniment i
actualització de les
llicències de
l’antivirus

013209CM-SRC2017/
000002

40832009-491021602
12017000017951/1

7.744,85

Nivel 10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1682

05.06.17

S. tècnics audiovisuals i
enregistrament actes
abril 2017

10200002CM-SRC2017/
000002

10200002-922022799
12017000036527/1

1.603,55

Nivel 10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1690

05.06.17

S. tècnics audiovisuals i
enregistrament actes
maig 2017

10200002CM-SRC2017/
000002

10200002-922022799
12017000036528/1

1.620,80

Nivel 10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1703

04.07.17

S. tècnics audiovisuals i
enregistrament actes
juny 2017

10200002CM-SRC2017/
000002

10200002-922022799
12017000036529/1

2.232,91

Nivel 10
Moving
Sound, SL
B62471610

002.1714

14.08.17

S. tècnics audiovisuals i
enregistrament actes 114 juliol 2017

10200002CM-SRC2017/
000002

10200002-922022799
12017000036530/1

1.215,60

57

24.07.17

Suport gestió de costos 40832009de telecomunicacions 2n CM-SRC2017/
trimestre 2017
000004

40832009-491022799
12017000032910/1

2.988,70

17.05.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet centres
cívics abril 2017

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

17.05.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet centres
cívics maig 2017

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

Actualtic, SL
B66131368

COM 2002, SL
B61125712

COM 2002, SL
B61125712

20171703085

20171703086
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COM 2002, SL
B61125712

20171703599

31.05.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet centres
cívics juny 2017

40832009- CMSRC2017/
000005

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

COM 2002, SL
B61125712

20171704338

03.07.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet
centrescívics juliol 2017

40832009- CMSRC2017/
000005

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

COM 2002, SL
B61125712

20171705056

31.07.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet centres
cívics agost 2017

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

COM 2002, SL
B61125712

20171705729

31.07.17

Implementació
infraestructura al núvol i
accés a internet centres
cívics setembre 2017

40832009- CMSRC2017/
000005

40832009-491022799
12017000032918/1

481,34

FIATC Mutua Seguros d
Reaseguros APF
eAPSG08171407
000010992
y

11.04.17

Pòlissa d’assegurança
cobertura contingències
Festes de Maig

40007134-922040007134- CM22405
SRC2017/ 000001
12017000033428/1

3.770,09

FIATC Mutua Seguros d
Reaseguros APF
eAPSRG08171407
000000293
y

11.04.17

Factura rectificativa de la
factura APS-000010992

40007134- CMSRC2017/
000001

-166,27

17FJ01017

07.05.17

Honoraris procurador en
recurs CA 386/16-2

71566- CM71500000-9220SRC2017/ 000003 22711
12017000029166/1

916,35

17FJ01531

03.07.17

Honoraris procurador en
PA CA 385/13-F

71566- CM71500000-9220SRC2017/ 000003 22711
12017000029166/1

363,10

17FJ01834

04.09.17

Honoraris procurador en
PC 153/16 AA

71566- CM71500000-9220SRC2017/ 000008 22711
12017000033086/1

130,70

FJ.M.A 37685XXX

FJ.M.A 37685XXX

FJ.M.A 37685XXX

40832009- CMSRC2017/
000005

40007134-922022405
12017000033428/1

2.
Vist que s’han emès en el si dels expedients 013209-CM-SRC2017/000002, 10200002CMSRC2017/000002,
40832009-CM-SRC2017/000004,
40832009-CM-SRC2017/000005,
40007134-CM-SRC2017/000001,71566-CM-SRC2017/000003 i 71566-CM-SRC2017/000008
els corresponents informes jurídics que justifiquen el perquè en cada cas no s’ha seguit la
preceptiva tramitació administrativa en matèria contractual i/o altres incidències.
3.
Pel que fa als expedients 013209-CM-SRC2017/000002, 10200002-CMSRC2017/000002,
40832009-CM-SRC2017/000004,
40832009-CM-SRC2017/000005,
40007134-CMSRC2017/000001, 71566-CM-SRC2017/000003 i 71566-CM-SRC2017/000008
la Intervenció municipal ha emès sengles informes específics en què posa de manifest, entre
d’altres qüestions, el següent:
“(...)
No obstant això, per part del departament gestor no s’incorpora a l’expedient cap informe
justificatiu de la motivació de no haver-se procedit a la tramitació del corresponent expedient de
contractació del servei.
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar–se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe (...) i de les factures conformades per (...), el tercer de
bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
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En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
4. Pel que fa a l’expedient 40007134-CM-SRC2017/000001, corresponent a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança de contingències comuns per a les Festes de Maig 2017 amb la
companyia FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros APF (NIF: G08171407), aquesta
companyia va posar la condició inexcusable del pagament anticipat de la prima, en com a
mínim 15 dies d’antelació.
En conseqüència en data 7.04.2017 es va fer una transferència a favor de FIATC, per import de
3.770,09 euros, mitjançant la Caixa Fixa del Departament de Compres.
Posteriorment, en data 11.05.2017, degut a una regularització de l’import de la prima, la
companyia FIATC va fer un ingrés al compte del Departament de Compres per import de
166,27 euros.
Fonaments de dret
1.
L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva
resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió,
sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els
expedients relacionats en els antecedents.
2.
D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3.
A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut
incórrer en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5.
D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és
el Ple de l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de
Govern Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6.
Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica.
7.
D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

74

Secretaria General

PRIMER.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen
a continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

13.01.17

Manteniment i actualització de
les llicències de
l’antivirus

Nivel 10
Moving
Sound, SL
002.1682
B62471610

05.06.17

S. tècnics audiovisuals i
enregistrament actes abril 2017

Nivel 10
Moving
Sound, SL
002.1690
B62471610

05.06.17

S. tècnics audiovisuals i
10200002enregistrament actes maig 2017 CM-SRC2017/
000002

10200002-9220-22799
12017000036528/1
1.620,80

Nivel 10
Moving
Sound, SL
002.1703
B62471610

04.07.17

S. tècnics audiovisuals i
10200002enregistrament actes juny 2017 CM-SRC2017/
000002

10200002-9220-22799
12017000036529/1
2.232,91

Nivel 10 Moving
Sound, SL
B62471610

002.1714

14.08.17

S. tècnics audiovisuals i
10200002enregistrament actes 1-14 juliol CM-SRC2017/
2017
000002

10200002-9220-22799
1.215,60
12017000036530/1

Actualtic, SL
B66131368

57

24.07.17

Suport gestió de costos de
40832009telecomunicacions 2n trimestre CM-SRC2017/
2017
000004

40832009-4910-22799
2.988,70
12017000032910/1

COM 2002, SL
B61125712

20171703085

17.05.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics abril 2017

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

COM 2002, SL
B61125712

20171703086

17.05.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics maig 2017

31.05.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics juny 2017

03.07.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics juliol 2017

31.07.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics agost 2017

31.07.17

Implementació infraestructura al
núvol i accés a internet centres
cívics setembre 2017

FIATC
Mutuade
Seguros
y
APSReaseguros
000010992
APF
G08171407

11.04.17

Pòlissa d’assegurança
40007134cobertura contingències Festes CM-SRC2017/
de Maig
000001

FIATC Mutua
Seguros
Reaseguros
APF
G08171407

APSR000000293

11.04.17

Factura rectificativa de la
factura APS-000010992

17FJ01017

07.05.17

Honoraris procurador en recurs
CA 386/16-2

Informàtica
Comunicacions
Tarragona, SA
A43132422

i
534428

COM 2002, SL
B61125712

20171703599

COM 2002, SL
B61125712

20171704338

COM 2002, SL
B61125712

20171705056

COM 2002, SL
B61125712

20171705729

de
y

FJ.M.A 37685XXX
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Núm. Exp.
013209CM-SRC2017/
000002

10200002CM-SRC2017/
000002

40832009CM-SRC2017/
000005
40832009CM-SRC2017/
000005

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

40832009-4910-21602
7.744,85
12017000017951/1

10200002-9220-22799
12017000036527/1
1.603,55

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

40832009CM-SRC2017/
000005

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

40832009CM-SRC2017/
000005

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

40832009CM-SRC2017/
000005

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

40832009CM-SRC2017/
000005

40832009-4910-22799
481,34
12017000032918/1

40007134CM-SRC2017/
000001
71566CM-SRC2017/

40007134-9220-22405
3.770,09
12017000033428/1

40007134-9220-22405
-166,27
12017000033428/1

71500000-9220-22711
916,35
12017000029166/1
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000003

FJ.M.A 37685XXX
17FJ01531

03.07.17

Honoraris procurador en PA CA
385/13-F

17FJ01834

04.09.17

Honoraris procurador en PC
153/16 AA

FJ.M.A 37685XXX

71566CM-SRC2017/
000003

71500000-9220-22711
363,10
12017000029166/1

71566CM-SRC2017/
000008

71500000-9220-22711
130,70
12017000033086/1

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

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
17. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit corresponents a l'exercici del 2017.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local pública
Expedients: 20461104-FEXP2017/000001 - 20443039-FEXP2017/000001 - 20443039FEXP2017/000002 -20443039-FEXP2017/000004 - 20443039-FEXP2017/000005- 20443110FEXP2017/000003 -20443039-FEXP2017/000008 - 20443039-FEXP2017/000006- 20443039FEXP2017/000011 - 20443039-FEXP2017/000003 - 20443039-FEXP2017/000010
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional 1339/ME-86/17 - 1583/ME-99/17 - 1584/ME-100/17 - 1674/ME-106/17 - 1675/ME107/17 - 1676/ME-108/17 - 1761/ME-115/17 - 1759/ME-113/17 - 1808/ME-122/17 - 1585/ME101/17 - 1807/ME-121/17
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte dels expedients:
- Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a les reparacions urgents en les rampes
mecàniques del c. Cuba de Badalona com a conseqüència d’actes vandàlics o d’inclemències del
temps durant el 2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments al
2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments al
2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures corresponents a resoldre avaries urgents en instal·lacions de
climatització d’edificis de Guàrdia Urbana i edificis administratius durant el 2017.
- Reconeixement de crèdit per la factura corresponent a la revisió urgent dels grups electrògens de
la Guàrdia Urbana al juny 2017.
- Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a les reparacions urgents en les rampes
mecàniques del carrer Cuba de Badalona producte d’actes vandàlics durant el mes de març i abril
2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments ( de
Gener a Maig del 2017).
- reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la substitució d'un conjunt complert de vàlvula
selenoide d’entrada d’aigua per els humectadors de l'ed. el Viver al 2017.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments
durant el 2017.
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- Reconèixer un crèdit per les factures corresponents a la intervenció d’emergència en l’edifici
municipal del c. Francesc Layret, 42.
- Reconèixer un crèdit per les factures presentades corresponents a subministrament de material de
ferreteria servit per urgència per atendre avaries i peticions urgents de diferents departaments
durant el 2017.
Fets
En relació als expedients de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
- Expedient : 20461104-FEXP2017/000001 - Ref. Addicional: 1339/ME-86/17
Informe tècnic de data 26/07/2017.
Informe jurídic de data 26/07/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 30/08/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000001- Ref. Addicional: 1583/ME-99/17
Informe tècnic de data 20/07/2017.
Informe jurídic de data 27/07/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 30/08/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000002 - Ref. Addicional: 1584/ME-100/17
Informe tècnic de data 26/07/2017.
Informe jurídic de data 27/07/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 30/08/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000004 - Ref. Addicional: 1674/ME-106/17
Informe tècnic de data 27/07/2017.
Informe jurídic de data 04/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/10/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000005
- Ref. Addicional: 1675/ME-107/17
Informe tècnic de data 24/07/2017.
Informe jurídic de data 06/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/10/2017.
- Expedient : 20443110-FEXP2017/000003 - Ref. Addicional: 1676/ME-108/17
Informe tècnic de data 01/08/2017.
Informe jurídic de data 13/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/10/2017.
- Expedient : 20443039-FEXP2017/000008 - Ref. Addicional: 1761/ME-115/17
Informe tècnic de data 19/09/2017.
Informe jurídic de data 26/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 16/10/2017.
-Expedient : 20443039-FEXP2017/000006 - Ref. Addicional: 1759/ME-113/17
Informe tècnic de data 19/09/2017.
Informe jurídic de data 26/09/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 16/10/2017.
-Expedient : 20443039-FEXP2017/000011 - Ref. Addicional: 1808/ME-122/17
Informe tècnic de data 26/09/2017.
Informe jurídic de data 02/10/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 31/10/2017.
-Expedient : 20443039-FEXP2017/000003 - Ref. Addicional: 1585/ME-101/17
Informe tècnic de data 19/09/2017
Informe jurídic de data 19/09/2017
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/11/2017.
-Expedient : 20443039-FEXP2017/000010 - Ref. Addicional: 1807/ME-121/17
Informe tècnic de data 27/09/2017.
Informe jurídic de data 02/10/2017.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 06/11/2017.
Consta als expedients relacionats anteriorment informes d’intervenció de dates 30/08/2017,
30/08/2017,30/08/2017,06/10/2017,06/10/2017, 6/10/2017,16/10/2017,16/10/2017,31/10/2017,
06/11/2017, 06/11/2017
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Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments, amb
unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o
íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2.- D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients
3.- A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit d’exercicis
anteriors és el Ple de l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la
Junta de Govern Local tal com les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
5.- Conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Habitable prospera i sostenible.
6.- D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa al
Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que inclogui a l’ordre del dia de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Habitable Prospera i sostenible i, si escau, de la
Junta de Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L., amb NIF B4600189-7, a favor de ELECTRE FERRETERIA, SL, amb NIF
B6083418-1, a favor de FERRETERIA PRIM S.L., amb NIF B6440035-1 a favor de LLONCH
CLIMA, SL, amb NIF B6243731-4, a favor de GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA,S.L, amb
NIF B0876512-5, a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., amb NIF B4600189-7 a
favor de BRICOINSA S.L., amb NIF B5847761-3 i a favor de VYC INDUSTRIAL, SA, amb NIF
A0814735-7, a favor de FERRETERIA PRIM S.L., amb NIF B6440035-1, a favor de LLONCH
CLIMA, SL, amb NIF B6243731-4, a favor de ELECTRE FERRETERIA, SL, amb NIF
B6083418-1 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

2017 N 20443110 1534 21300

A

12017000022276/1

1.711,52

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000026558/1

357,47

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000026559/1

404,13

2017 N 20443039 1322 21200

A

12017000031100/1

816,68

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000031100/2

2.264,76

2017 N 20443039 1322 21200

A

12017000031128/1

354,53

2017 N 20443110 1534 21300

A

12017000032043/1

1.854,60

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000033222/1

154,11
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2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000033210/1

376,62

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000035200/1

221,74

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000026569/1

22.041,55

2017 N 20443039 9208 21200

A

12017000035193/1

182,71

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 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

Tercer

2030017930

18/05/2017

816,13

ES-B4600189-7

THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.

2030017996

14/06/2017

895,39

ES-B4600189-7

THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.

001162

26/05/2017

73,74

ES-B6083418-1

ELECTRE FERRETERIA, SL

001396

20/06/2017

283,73

ES-B6083418-1

ELECTRE FERRETERIA, SL

01701802

15/06/2017

404,13

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

6229

20/07/2017

816,68

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

6230

20/07/2017

2.264,76

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

EMIT-170550

15/06/2017

354,53

ES-B0876512-5

GRUPOS ELECTROGENOS
AGRESA,S.L

2030017995

14/06/2017

1.854,60

ES-B4600189-7

THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.

17235

07/08/2017

154,11

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

EMIT-103

15/07/2017

376,62

ES-A0814735-7

VYC INDUSTRIAL, SA

01702771

18/09/2017

221,74

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

6199

30/06/2017

9.065,51

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

6200

30/06/2017

8.754,40

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

6201

30/06/2017

4.221,64

ES-B6243731-4

LLONCH CLIMA, SL

001949

31/08/2017

182,71

ES-B6083418-1

ELECTRE FERRETERIA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B4600189-7
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
B6083418-1
ELECTRE FERRETERIA, SL
B6440035-1
FERRETERIA PRIM S.L.
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B6243731-4
B0876512-5
B4600189-7
B5847761-3
A0814735-7
B6440035-1
B6243731-4
B6083418-1

LLONCH CLIMA, SL
GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA,S.L
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
BRICOINSA S.L.
VYC INDUSTRIAL, SA
FERRETERIA PRIM S.L.
LLONCH CLIMA, SL
ELECTRE FERRETERIA, SL

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

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
18. Aprovació de l'expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment
negociat sense publicitat per raons tècniques, del contracte de patrocini al Joventut de
Badalona, SAD per a la difusió de la marca "Badalona és futur" i altres accions.
Tipus : Aprovació de l’expedient administratiu i de la licitació mitjançant procediment negociat
sense publicitat per raons tècniques, del contracte de patrocini al JOVENTUT DE BADALONA
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA PER A LA DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS
FUTUR” I ALTRES ACCIONS PUBLICITÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, NÚM.
EXP 99/NEG-7/17 A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT PER RAONS TÈCNIQUES
Òrgan que resol: Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia-Presidència
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 99/NEG-7/17
Antecedents
1.Mitjançant Resolució de data 17 de novembre de 2017, l’Alcaldessa Presidenta de
l’Ajuntament de Badalona, previ expedient instruït a l’efecte que ha estat informat jurídicament,
ha ordenat la incoació d’un expedient de contractació del possible patrocini del Joventut de
Badalona, Sociedad Anónima Deportiva i ha acordat que, a través dels serveis de l’Àmbit de
Badalona Transformadora, àrea promotora del contracte, que es realitzin les actuacions
preparatòries del contracte, sol·licitant els informes corresponents i justificant la necessitat
d’interès públic que empara la contractació que s’impulsa, i encarregant al Departament de
Comunicació que confegeixi els plecs de bases tècniques per al contracte de patrocini.
2.En data 21 de novembre de 2017, la cap del Servei de Comunicació, ha emès informe relatiu
a la necessitat de difondre i incrementar el coneixement de la ciutat de Badalona, en el que es
posa de manifest que la fórmula del patrocini esportiu permet complir amb aquest objectiu
publicitari. L’esmentat informe proposa la celebració d’un contracte de patrocini amb el
JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, atesa la seva trajectòria
esportiva de renom a la ciutat, essent un equip de primer nivell de competició, molt vinculat a la
imatge de la ciutat de Badalona, com a instrument per a potenciar la seva imatge o missatges
associats a aquesta
3.Al referit informes dels tècnics municipals esmentats, s’hi adjunta un estudi de costos elaborat
per l’empresa PCATS COMUNICACIÓ en el qual els serveis tècnics fonamenten la justificació
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el preu del contracte, d’acord amb el preu de mercat i amb el valor de les contraprestacions a
efectuar per l’entitat patrocinada, pels impactes d’imatge en els mitjans de comunicació
audiovisuals (ràdio, premsa, TV) com en les xarxes socials, atès que l’entitat patrocinada juga
en competicions d’alt nivell i gran difusió i ressò mediàtic
4.Pels serveis tècnics del Departament de Comunicació s’han elaborat els plecs de condicions
tècniques que han de regir el contracte de patrocini
5.S’han confegit els plecs de condicions administratives que han de regir el contracte de
patrocini i que han de ser informats per la Secretaria i la Intervenció General, de conformitat
amb el que estableix la Disposició Addicional Segona, apartat 7, del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] h) : informació i promoció de l’activitat turística d’interès i
àmbit local; m) Promoció de la cultura i equipaments culturals;
2. A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte és de
caràcter privat, ja que ho són aquells celebrats per una Administració Pública de contingut
diferent als contemplats a l’art. 19.1 TRLCSP. Es tramita seguint els procediments i tràmits
assenyalats al TRLCSP per als contractes de serveis, d’acord amb l’article 20 del TRLCSP en
relació amb l’annex 2 d’aquesta llei.
3. Atès el seu caràcter privat, el present contracte no se subjecta a regulació harmonitzada, per
aplicació dels arts. 13 a 16 i concordants del TRLCSP.
4. Malgrat el seu import, els seus actes licitatoris no són susceptibles de ser impugnats a través
del recurs especial en matèria de contractació, atesa la seva naturalesa de caràcter privat, ja
que no es troba en els contractes inclosos en l’art. 440.1 TRLCSP
5. El Contracte de patrocini: el seu contingut material es regula per la Llei 34/1998 d ’11 de
NOVEMBRE, GENERAL DE PUBLICITAT; i tanmateix per la Llei 18/2000 de 29 de desembre,
de publicitat institucional. D’acord amb l’art. 22 de la Llei 34/1988, el patrocini és un contracte
pel qual el patrocinat, a canvi d’un ajut per a la realització de la seva activitat esportiva,
benèfica, cultural, científica o d’altra classe, es compromet a col·laborar en la publicitat del
patrocinador
6. Es tracta d’un negoci jurídic contractual onerós, bilateral i commutatiu: existència
d’obligacions certes i equivalents per ambdues parts.
7. Ha de produir-se EQUIVALÈNCIA DE PRESTACIONS:
QUE HA DE QUEDAR
CONSTATADA en la documentació contractual i de la seva preparació. Aquesta és la nota que
el diferencia essencialment de la subvenció i de l’activitat de foment en general.
8. Ha de quedar perfectament clar i definit en l’expedient el missatge publicitari que es pretén
difondre a través de l’entitat patrocinada i s’han d’acreditar de forma clara els objectius generals
i específics de la campanya publicitària a realitzar, persones a les que es dirigeix, impacte
esperat
9. Aquest OBJECTE és la CAUSA DEL CONTRACTE: LA PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT
DE BADALONA que es materialitza en la difusió d’una marca i altres accions publicitàries.
Destaquem les notes essencials del contracte de patrocini, essent ELEMENT ESSENCIAL el
RETORN PUBLICITARI, és a dir:
- el patrocinador fa pública la seva col·laboració econòmica en l’activitat del patrocinat, el qual
també pot realitzar comportaments actius amb aquesta finalitat
- el patrocinador disfruta a canvi de la notorietat i ressonància de l’activitat que desenvolupa el
patrocinat per tal d’incrementar el coneixement del seu nom i marca i afavorir la seva imatge
10. Preu del contracte: La col·laboració en la publicitat de l’Administració per part del patrocinat
ha de tenir entitat suficient per constituir una contraprestació a l’aportació econòmica que
percep: el preu del contracte que ha de complir els requisits de l’art. 87 TRLCSP: cert,
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adequat, de mercat. Per garantir que es compleix aquest extrem, s’ha d’incloure a l’expedient
informació que permeti comparar el cost del patrocini amb el cost que suposaria contractar la
campanya publicitària a través de qualsevol altra fórmula (Recomanació de la Intervenció
general de la Comunitat d’Aragó respecte dels contractes de patrocini).
L’ art. 87 del TRLCSP disposa que els òrgans de contractació cuidaran que el preu sigui
adequat per a l’efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import,
atenent al preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost de licitació. Consta a
l’expedient l’informe dels serveis de Comunicació, que basa la proposta de preu de contracte
en l’informe d’una empresa especialitzada; i per tant, l’equivalència de les prestacions ja ha
estat informada i validada pels serveis tècnics de l’àrea promotora del contracte.
Partint d’aquests documents que integren l’expedient, no és objecte d’aquest informe jurídic
valorar l’equivalència de les prestacions objecte del contracte, essent que per altra part,
aquesta valoració escapa de la competència tècnica de la sotasignant.
11. PATROCINAT: Persona física o jurídica que no necessàriament ha de desenvolupar una
activitat professional (diferència amb el contracte de publicitat o de difusió publicitària)
12. RÈGIM JURÍDIC: CONTRACTE PRIVAT, per la naturalesa del patrocinat, al no ser un
professional de la publicitat (que seria un contracte de serveis). Per tant, d’acord amb el que
disposa l’art. 20 del TRLCSP, els contractes privats es regiran, quant a la seva preparació i
adjudicació, per les normes d’aquesta llei i les seves disposicions de desenvolupament,
aplicant supletòriament la resta de normes de dret administratiu, atès que l’ens contractant és
una administració pública. Pel que fa als seus efectes i extinció, aquest contractes es regiran
pel dret privat. No obstant, seran d’aplicació a aquests contractes les normes contingudes en
el Títol V del Llibre I, sobre modificació dels contractes
13. D’acord amb el que disposa l’art 22 del TRLCSP, s’ha procedit a de justificar la necessitat
de l’ajuntament de Badalona dintre de les seves accions publicitàries i de promoció de la ciutat.
14. En la clàusula 1.2 del PCAC es condiciona l’adjudicació i formalització del contracte
condicionada a la disponibilitat per part de l’ Ajuntament de Badalona, de la marca “Badalona
és futur”, amb els seus elements gràfics, que haurà de ser inscrita en el Registre de Patents i
Marques (Oficina de Patents i Marques, Ministeri d’ Indústria) : l’Ajuntament de Badalona ha
de registrar la marca a promocionar, ja que és l’objecte principal de la publicitat o difusió a
aconseguir a través del present contracte. La marca és l’objecte principal de la publicitat o
difusió a aconseguir a través del present contracte.
15.El present contracte es tramitarà pel procediment negociat en virtut de l’art. 170.d) TRLCSP
per raons artístiques o tècniques .La possibilitat d’utilitzar aquest procediment per a la
preparació i adjudicació del contracte de patrocini resta fora de tota controvèrsia, com així ho
han dictaminat diverses juntes consultives en matèria de contractació; i un informe de
fiscalització de la Intervenció general del Govern d’Aragó de data 18 de febrer de 2016. Els
serveis tècnics justifiquen en el seu informe l’exclusió de la concurrència en el present
procediment, atesa la notorietat del patrocinat i la seva vinculació amb la ciutat de Badalona. Al
tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat en el que es convida a un sol licitador , és
convenient conèixer des del primer moment si compleix amb les exigències de capacitat,
solvència i absència de prohibicions de contractar. A tal efecte, el propi plec de condicions
preveu l’acreditació dels requisits de capacitat i solvència, i absència de prohibicions de
contractar amb l’Administració, així com altres condicions de compatibilitat del futur contracte
amb altres relacions o contractes del patrocinat.
16. Segons preceptua l’art. 109 del TRLCSP, la celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos
en l'article 22 d'aquesta Llei.
A l’expedient s’incorpora el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que hagin de regir el contracte seguint el disposat a l’art. 115, 116 i 117 del
TRLCSP.
17. Segons disposa la disposició addicional segona del TRLCSP l’aprovació del plec de
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clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes del Secretari o, en el seu
cas, del titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació,
i de l’interventor, els quals han emès informe favorable.
18. L’art. 109.3 in fine 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 certificar l’existència de crèdit adequat i suficient. S’ha procedit a
la fiscalització de l’expedient i a certificar l’existència de crèdit adequat i suficient per part de la
Intervenció general.
19. L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és l’Alcaldessa Presidenta, per
aplicació de la Disposició Addicional Segona, apartat 1, del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic; atès que el seu valor estimat supera els 200.000 euros,és matèria de
competències delegades per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, per resolució de l’Alcaldia
dictada en data 23 de juny de 2015; sens perjudici que, per raons d’urgència, l’Alcaldia pugui
avocar aquesta competència i procedir a l’aprovació de la resolució, havent, en aquest cas, de
donar compte a la Junta de Govern Local en la propera sessió que se celebri.
20. L’expedient de contractació de referència s’està elaborant segons el que preveuen els
articles 109 i 110 del TRLCSP.
21. A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada de la fonamentació d’aquest document, que es proposa per regir aquest contracte.
El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en
particular, al previst a l’article 115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives
generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública
i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
22. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, i d’acord amb les consideracions efectuades en l’informe jurídic, sotmeto a
consideració a l’Alcaldessa-Presidenta, que, prèvia declaració d’urgència, inclogui a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 99/NEG- 7/17 corresponent
al contracte patrocini al JOVENTUT DE BADALONA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
PER A LA DIFUSIÓ DE LA MARCA “BADALONA ÉS FUTUR” I ALTRES ACCIONS
PUBLICITÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA, NÚM. EXP 99/NEG-7/17, per un
pressupost de 5.808.000,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 4.800.000 euros el
valor base del contracte i 1.008.000,00 euros en concepte d’IVA al tipus indicat.
SEGON.- La despesa màxima derivada d’aquesta contractació durant el present exercici de
2017 és de 145.200,00 euros (120.000,00 euros del valor base del contracte, més 25.200,00
euros de l’IVA del tipus 21%) que es finançarà amb càrrec a la partida número
10205011/4913/22602 del Pressupost Municipal vigent de 2017.
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació per a la resta d’exercicis pressupostaris
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a les futures anualitats que comprengui l’execució
d’aquest contracte per atendre el seu pagament.
TERCER.- Procedir a l’ obertura del procediment negociat, a l’empara del que disposa l’art.
170.d) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
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QUART.- Comunicar aquesta resolució al Servei de Comunicació, i a l’ Intervenció municipal.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 7
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
19. Aprovar la rectificació de l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la compra
agregada de serveis de telefonia promoguda per la Diputació i el Consorci Localret, per
error material en els imports corresponents al Museu.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta de rectificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la
compra agregada de serveis de telefonia promoguda per la Diputació de Barcelona i el
Consorci Localret, per error material en els imports corresponents al Museu
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 72/CONV-1/17
FETS
1.
Vist l’acord pres a la sessió de la Junta de Govern Local de data 9-10-2017 i ratificat
per acord del Ple el dia 31-10-2017 mitjançant el qual s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de
Badalona a la compra agregada de serveis de telecomunicacions impulsada per la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret.
2.
Vist que posteriorment s’ha detectat un error material segons informe tècnic
complementari de la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació amb el
vist-i plau del Tercer tinent d'alcaldia i regidor de Badalona Democràtica de data 12 de
setembre de 2017, que copiat mot a mot diu que:
“s’ha detectat un error material en els imports corresponents al Museu de Badalona. En
Conseqüència, On diu: “ Segons les dades recollides dels organismes dependents, la seva
facturació actual i les previsions de canvis que ens han comunicat, la despesa màxima
destinada a la contractació de cada ens seria segons s’indica en aquesta taula:
Lot 1 Veu i
dades fixa Total anual
(inclòs
IVA)
46.464,00 €
20.570,00 €

Lot 2
Mòbils de
veu i dades
- Total
anual
(inclòs IVA)
2.613,60 €
7.260,00 €

Total anual
(inclòs IVA)
49.077,60 €
27.830,00 €

Total 4
anys (inclòs
IVA)
196.310,40 €
111.320,00 €

Total 4 + 2
anys (inclòs
IVA)
294.465,60 €
166.980,00 €

Badalona cultura

6.000,00 €

435,60 €

6.435,60 €

25.742,40 €

38.613,60 €

Museu de Badalona

9.873,60 €

2.105,40 €

11.979,00 €

47.916,00 €

71.874,00 €

Ens Municipal
IMSP
Consorci Badalona Sud

Institut Municipal de
Promoció per la
Ocupació

43.560,00 €

145,20 €

43.705,20 €

174.820,80 €

262.231,20 €

Badalona Comunicació

30.276,89 €

6.571,25 €

36.848,14 €

147.392,57 €

221.088,85 €

“
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Ha de dir:
“ Segons les dades recollides dels organismes dependents, la seva facturació actual i les
previsions de canvis que ens han comunicat, la despesa màxima destinada a la contractació de
cada ens seria segons s’indica en aquesta taula:

Ens Municipal
IMSP
Consorci Badalona Sud

Lot 1 Veu i
dades fixa Lot 2 Mòbils de
Total anual
veu i dades Total anual
Total 4 anys
Total anual
(inclòs
IVA)
(inclòs IVA)
(inclòs IVA)
(inclòs IVA)
46.464,00 €
2.613,60 €
49.077,60 € 196.310,40 €
20.570,00 €
7.260,00 €
27.830,00 € 111.320,00 €

Badalona cultura

6.000,00 €

435,60 €

Museu de Badalona

5.828,00 €

972,00 €

6.435,60 €

Total 4 + 2
anys (inclòs
IVA)
294.465,60 €
166.980,00 €

25.742,40 €

38.613,60 €

6.800,00 €

27.200,00 €

40.800,00 €

Institut Municipal de Promoció per la
Ocupació

43.560,00 €

145,20 €

43.705,20 €

174.820,80 €

262.231,20 €

Badalona Comunicació
”

30.276,89 €

6.571,25 €

36.848,14 €

147.392,57 €

221.088,85 €

Fonaments de dret
1.- La rectificació d’errors materials es pot esmenar d’ofici per la pròpia Administració en
qualsevol moment, de conformitat amb allò que estableix l’article 109 de la Llei 39/2015 de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.- L’òrgan competent per a resoldre la rectificació ha de ser el mateix que va dictar la resolució
esmenada.
En conseqüència, per tal de rectificar la resolució inicial el 3r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit
de Badalona Democràtica proposa que s’inclogui en l’ordre del dia de la propera sessió que la
Junta de Govern Local, dugui a terme, i si s’escau la seva ulterior resolució, i l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material detectat en l’acord TERCER de la resolució de la JGL
de data 9-10-2017 i ratificada pel Ple en sessió de dia 31-10-2017, en relació als imports
corresponents al Museu de Badalona, que queda amb la redacció següent
<<Segons les dades recollides del Museu, organisme depenent, la seva facturació actual i les
previsions de canvis que ens han comunicat, la despesa màxima destinada a la contractació és
de
Lot 2 Mòbils de
Lot 1 Veu i dades veu i dades Total anual
Total 4 anys
Total 4 + 2 anys
fixa - Total anual Total anual
(inclòs IVA)
(inclòs IVA)
(inclòs IVA)
Ens Municipal
(inclòs IVA)
(inclòs IVA)
Museu de Badalona
5.828,00 €
972,00 €
6.800,00 €
27.200,00 € 40.800,00 €

La resta de la resolució rectificada manté la seva vigència i efectivitat.
SEGON. RATIFICAR posteriorment aquesta resolució per part del Ple municipal.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcaldessa de 23 i 29 de juny
de 2015, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut,
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la valido plenament i n’ ordeno la inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
la Junta de Govern Local que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 7
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
20. Aprovar l'annex al projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 1 del PERI del sector
Manresà.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació projecte
Títol: Annex al Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 1 del Peri del sector Manresà
Categoria documentació: Projecte
Referència expedient: 74/P-32/17
Fets
El promotor privat Junta de Compensació de la UA-1 del Peri Manresà ha presentat per a la
seva aprovació l’Annex al Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 1 del Peri del sector
Manresà. El projecte es va aprovar definitivament en data 20 d’abril de 2015 per un import total
de 1.944.239,24 €. L’annex que es presenta modifica el projecte aprovat en contingut, per
ajustar-lo al planejament vigent, i també modifica el pressupost que ascendeix a un import total
de 1.563.861,31 € (valor estimat d’import 1.292.447,36 € i l’IVA aplicable -21%- de 271.413,95
€)
El document tècnic presentat ha estat supervisat i informat 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.
Segons l’informe de supervisió que consta a l’expedient, aquesta modificació del projecte
d’urbanització aprovat es fa per ajustar-lo al planejament a partir del qual, es planteja mantenir
la nau industrial existent de l’empresa Muebles Rojas i ajusta les qualificacions per tal d’obrir el
carrer Occitània que connecta els carrers Velázquez i Murillo.
A més, el projecte d’urbanització contemplava l’execució de les obres en dos fases; l’actuació
corresponent a la zona verda interior de la parcel·la 14.2 quedava inclosa a la fase 1. Ates que
l’escenari d’execució simultània de les obres es actualment poc probable, el document que es
presenta planteja modificar el calendari de fases creant la fase 3 corresponent a la zona verda
esmentada.
La documentació que inclou l’annex, defineix les parts modificades del projecte d’urbanització, i
valora a nivell constructiu les actuacions per executar la urbanització de la nova ordenació de
superfície i la modificació de la xarxa viària de l’àmbit de la UA 1 del PERI del sector Manresà.
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’urbanització, d’acord amb l’article 21.1
apartat j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui
ha delegat aquesta competència, en la Junta de Govern Local per Decret 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:
ÚNIC.- Aprovar l’Annex al Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 1 del Peri del sector
Manresà, 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.
En consideració a les modificacions del projecte inicial contingudes a l’annex de referència que
s’aprova, es fixa el nou pressupost total del projecte en l’import 1.563.861,31 € (valor estimat
d’import 1.292.447,36 € i l’IVA aplicable -21%- de 271.413,95 €).
Als efectes de publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 7
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
21. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la modificació del P.G.M. a la
parcel·la delimitada pels carrers Pau Vila - Jacinto Benavente - Pompeu Fabra, a la masia
Can Canyadó i la carretera de Mataró.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Resolució aprovació projecte
Títol
Projecte d’urbanització de la modificació del PGM a la parcel·la
delimitada pels carrers Pau Vila – Jacinto Benavente – Pompeu
Fabra, a la masia Can Canyadó i la ctra. de Mataró
Categoria documentació Projecte
Referència expedient
75/P-33/17
Fets
El promotor privat CORPEDIFICACIONS, SL. ha presentat per a la seva aprovació el Projecte
d’urbanització de la modificació del PGM a la parcel·la delimitada pels carrers Pau Vila – Jacinto
Benavente – Pompeu Fabra, a la masia Can Canyadó i la ctra. de Mataró de Badalona, redactat,
tant el projecte com l’estudi de seguretat, per Jordi San Millan i Filbà de l’empresa EiPO, SL.
Aquest projecte ha estat supervisat pel Servei de Projectes i Control d’Obres que ha informat al
respecte que es tracta d’un projecte d’urbanització d’un sector dividit en dos àmbits. L’àmbit 1
està format per dos parcel·les al barri de Canyadó, la primera delimitada pels Carrers Pau vila,
Jacinto Benavente i Pompeu Fabra i l’altra que es correspon a un tram de vial a urbanitzar del
Carrer Jacinto Benavente i a una zona verda de l’entorn de la Masia de Can Canyadó i l’àmbit 2
està al Barri de Manresà, en una parcel·la situada a la carretera de Mataró amb el Torrent
Vallmajor.
El pressupost total del projecte és de 1.109.194,72 €.(valor estimat d’import 916.689,85 € i IVA
aplicable de 192.504,87 €). Els pressupostos de cadascun dels àmbits diferenciats són de
878.051,41 € per l’àmbit 1(inclou pressupost d’obres per import 678.051,41 € -valor estimat
d’import 560.373,07 € i IVA aplicable de 117.678,34 €-- i pressupost estimat de 200.000 € per a

Junta de Govern Local. Sessió núm. 27 / 04-12-2017

87

Secretaria General

la descontaminació del subsòl) i de 231.143,31 € per l’àmbit 2 (valor estimat 191.027,53 € i IVA
aplicable d’import 40.115,78 €).
El projecte, presentat en documents independents i separats per a cadascun dels àmbits
identificats, ha estat informada favorablement pel Servei de Projectes i Control d’Obres.
Cadascun dels dos documents tècnics inclouen 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 de seguretat i salut en la construcció.
Segons consta a l’informe de supervisió de cadascun dels àmbits identificats, l’objecte del
projecte executiu és la definició de les obres d’urbanització corresponent a la zona de l’antiga
fàbrica Jumberca del Barri de Canyadó arran de la construcció d’un edifici d’habitatges
promogut pel promotor abans esmentat. L’àmbit 1 inclou 3 zones:
Urbanització de la plaça davant del nou edifici d’habitatges, superfície: (72,50 x 20 = 1.450 m2).
Adequació de la zona d’equipament, superfície: (72,5 x 21 = 1.522,50 m2)
Urbanització del Carrer Jacinto Benavente fins a Pau Vila, superfície: (uns 1.016 m2)
I l’àmbit 2 defineix una franja de terreny paral·lela a les vies del ferrocarril, qualificada de sistema
de protecció general, que coincideix amb la zona de domini públic; la resta de terrenys, en
façana a la carretera de Mataró i que es destinen a parc urbà.
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’urbanització, d’acord amb l’article 21.1 apartat
j) de la Llei de bases de règim local i d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui ha delegat
aquesta competència, en la Junta de Govern Local per Decret 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 d’urbanització de la modificació del PGM a la parcel·la
delimitada pels carrers Pau Vila – Jacinto Benavente – Pompeu Fabra, a la masia Can Canyadó
i la cra. de Mataró de Badalona, promogut per la societat CORPEDIFICACIONS, SL i redactat,
tant el projecte com l’estudi de seguretat, per Jordi San Millan i Filbà de l’empresa EiPO, SL.,
presentat en dos documents tècnics independents per a cadascun dels dos àmbits definits –
Àmbit Masia Can Canyadó i Àmbit Carretera de Mataró-- amb tots els documents que els 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 1.109.194,72 €.(valor estimat d’import 916.689,85 € i IVA
aplicable de 192.504,87 €). Els pressupostos de cadascun dels àmbits diferenciats són de
878.051,41 € per l’àmbit 1(inclou pressupost d’obres per import 678.051,41 € -valor estimat
d’import 560.373,07 € i IVA aplicable de 117.678,34 €-- i pressupost estimat de 200.000 € per a
la descontaminació del subsòl) i de 231.143,31 € per l’àmbit 2 (valor estimat 191.027,53 € i IVA
aplicable d’import 40.115,78 €)
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.
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Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme .
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
Badalona, 1 de desembre de 2017
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.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 7
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual
com secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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