Secretaria General

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

28
Junta de Govern Local
Ordinària
28 de novembre de 2016
09:15
Acta

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

Secretari general
Interventor municipal
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Diaz
Fàtima Taleb Mopussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnes Rotger i Dunyo
Àlex Mañas Ballesté
M. Angeles Gallardo Borrega
Isidre Martí i Sardà
Julian Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ABSENTS:
Regidora
Regidora

Fàtima Taleb Moussaoui
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de novembre
de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar la incoació d’un expedient informatiu en relació als fets exposats a l’informe
"Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic
per a 2017 i següents" .
2. Proposar a l’alcaldessa la concessió/denegació de subvencions sobre la quota de l'IBI
2016 a famílies monoparentals, persones vídues i propietaris de pisos cedits a l'oficinal
local d'habitatge
3. Aprovar l’autorització a la Universitat de Barcelona per tal de donar permís d'ocupació
temporal d'una aula al Centre cultural El Carme a CENAFE
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa la concessió, mitjançat concurs públic per concurrència
competitiva, de subvencions per a la realització d'activitats als casals i entitats de gent gran.
5. Proposar a l’alcaldessa la concessió, mitjançant concurs públic per concurrència
competitiva, de subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural.
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6. Proposar a l'alcaldessa la concessió de beques de menjador de les escoles bressol
municipals per al curs 2016-2017
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Aprovar inicialment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit
de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.
8. Aprovar inicialment la Modificació del PERI del barri Manresà a l'entorn del carrer Murillo.
9. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió
Vidriera
10. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Badalona, l'Ajuntament de Sant Adrià del
Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'execució de les obres d'urbanització del
carrer Bogatell.

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
11. Aprovació col·lectiva de reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2016.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
12. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de l'allotjament
de diverses famílies a l'Hostal Badalona
13. Aprovar el reconeixement de crèdit per pagar els serveis efectuats per la Creu Roja
durant els concerts de música celebrats a la plaça Gran Sol els dies 17, 18 i 19 de juny de
2016
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
14. Aprovar el reconeixement de crèdit per pagar diverses factures corresponents a l'any
2016
15. Aprovar el reconeixement de crèdit per pagar diverses factures manteniment edificis
municipals any 2016
Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de novembre
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que van tenir lloc el dia 14 de
novembre de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.
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Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovar la incoació d’un expedient informatiu en relació als fets exposats a
l’informe "Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per
volum econòmic per a 2017 i següents" .
Assumpte: Incoar expedient informatiu per verificar i contrastar els fet exposats a l’informe
“Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic
per a 2017 i següents”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Organització municipal
Antecedents i justificació de la proposta
Mitjançant acord de Ple, adoptat en sessió de 23 de març de 2010, es va “resoldre
l'expedient de contractació de la concessió dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat
de residus sòlids urbans i deixalleries amb la seva adjudicació provisional a favor de
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”. Aquest contracte es va
formalitzar en document administratiu el 28 d’abril de 2010.
Vist l’informe “Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per
volum econòmic per a 2017 i següents”, en data 17 de juny de 2016, en el qual s’exposen
una sèrie de fets, presumptament constitutius d’infraccions, de caràcter greu i molt greu, en
relació a la prestació del servei.
Atesa la provisió del regidor de Badalona Democràtica, de data 21 de novembre de 2016,
dictada en base a les competències que li van ser atribuïdes per delegació de l’Alcaldia
(R.23/06/2015), per la qual s’insta al servei jurídic de la Secretaria General la incoació d’un
expedient informatiu per tal d’aclarir la possible veracitat dels fets abans esmentats.
Fonaments de dret
Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de las Administracions
Públiques (LPACAP).
Llei 40 /2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i d’altres d’aplicació.
De conformitat amb l’establert per l’art. 55 de la LPACAP, regulador de l’inició d’ofici dels
procediments administratius: “1. Amb anterioritat a l'inici del procediment, l'òrgan competent
pot obrir un període d'informació o actuacions prèvies per tal de conèixer les circumstàncies
del cas concret i la conveniència o no d'iniciar el procediment. 2. En el cas de procediments
de naturalesa sancionadora les actuacions prèvies s'orientaran a determinar, amb la major
precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la
identificació de la persona o persones que puguin resultar responsables i les circumstàncies
rellevants que concorrin en uns i altres. Les actuacions prèvies seran realitzades pels
òrgans que tinguin atribuïdes funcions d'investigació, esbrinament i inspecció en la matèria
i, en defecte d'aquests, per la persona o òrgan administratiu que es determini per l'òrgan
competent per a la iniciació o resolució del procediment.”
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, la sotasignada considera que, de
conformitat amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Incoar expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe
“Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic
per a 2017 i següents”, en data 17 de juny de 2016, en relació al contracte de neteja viària,
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries, formalitzar amb FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” el 28 d’abril de 2010.
Per a la tramitació de l’expedient, en la instrucció es practicaran les diligències que es
considerin necessàries per l’aclariment dels fets, amb tràmit d’audiència a les parts
implicades, en el seu cas.
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El termini màxim de 3 mesos l’expedient informatiu haurà de finalitzar amb la redacció
d’una proposta d’actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament als àmbit que
corresponguin, en base a les actuacions practicades.
SEGON. Nomenar Instructor de l’expedient al Secretari General de l’Ajuntament de
Badalona, senyor Isidre Martí i Sardà i nomenar secretària a la lletrada municipal, senyora
Eva Cairó Garcia.
TERCER. Donar trasllat de l’informe esmentat a punt primer a l’empresa adjudicatària
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, i atorgar-li tràmit d’audiència,
per termini de 10 dies, per tal que formuli les al·legacions que estimin oportunes.
QUART. Reconèixer com a provisionals els pagaments de les factures meritades al dia de
la data i les que es poguessin meritar a favor de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, sempre que s’hagin complert els tràmits administratius preceptius, tot
això, sense perjudici de les comprovacions posteriors que es poguessin realitzar sobre els
diferents conceptes de la contracta als quals es refereix l’informe “Diagnosi de serveis
públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017 i
següents”, de data 17 de juny de 2016.
CINQUÈ. Ordenar als serveis d’Intervenció i Tresoreria que portin a terme els tràmits
necessaris per tal que, una vegada complerts els tràmits que són preceptius en els
expedients d’aprovació de la meritació, proposin a l’alcaldessa l’Ordenació del seu
pagament, si així es considerés oportú i convenient.
SISÈ. Posar en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona i de l’Oficina Antifrau de
Catalunya els fets exposats a l’informe “Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les
propostes prioritàries per volum econòmic per a 2017i següents” de data 17 de juny de
2016.
(...)
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta d’Acord
precedent i, conforme amb les previsions de la delegació d’atribucions de 23 de juny de
2015, ELEVI’S a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
2. Proposar a l'alcaldessa la concessió/denegació de subvencions sobre la quota de
l'IBI 2016 a famílies monoparentals, persones vídues i propietaris de pisos cedits a
l'oficinal local d'habitatge.
Identificació de l’expedient
Tipus d’informe: Proposta d’atorgament de subvencions sobre l’import de la quota líquida
de l’IBI a famílies monoparentals, vidus/es i persones físiques que hagin cedit un pis a
l’OLH de Badalona per destinar-ho a lloguer social.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: No exhaureix la via administrativa
Interessat: Diversos, sol·licitants de les esmentades subvencions
Expedient: SUBVIBI-2016
Fets:
L’Ajuntament Ple, en data 31 de maig de 2016, va aprovar provisionalment les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, entre
d’altres, de determinats col·lectius durant 2016. Aquests col·lectius estan conformats per les
famílies monoparentals i persones vídues en situació de risc d’exclusió social, 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
Barcelona el dia 11/08/2016.
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D’acord amb la seva disposició final, en tot allò no contemplat en les mateixes s’estarà a les
bases d’execució del pressupost municipal de 2016 i la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions, el reglament que la desenvolupa i la resta de normativa
concordant.
En data 11 d’agost de 2016 es va convocar 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 del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016. Dintre d’aquest termini es van
presentar les següents sol·licituds:
FAMILIES MONOPARENTALS
NOM

NIF

REGISTRE ENTRADA

MMM

X

25616

EAD

X

25592

MCA

X

24797

NRC

X

24280

SCG

X

24413

AGA

X

23954

SGV

X

24404

NLC

X

24950

CIC

X

24381

MHO

X

25544

LCP

X

25431

MOR

X

25554

MMF

X

26206

MGR

X

26319

CMM

X

25766

ESR

X

26422

VCG

X

26416

ACB

X

26374

MBB

X

26477

NOM

NIF

REGISTRE ENTRADA

ATO

X

24644

MRB

X

26476

PERSONES VIDUES QUE VIUEN SOLES

PROPIETARIS HABITATGES CEDITS OLH PER LLOGUER SOCIAL
NOM

NIF

REGISTRE ENTRADA

JRS

X

26362

AMC

X

25613

FNA

X

26340

MPR

X

26474

Consta a l’expedient informe emès per la cap de la unitat de control tributari del
departament de gestió i control d’ingressos de l’àmbit de Badalona democràtica, en el sentit
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que procedeix denegar les subvencions sol·licitades, atès que s’ha comprovat que NO es
reuneixen tots els requisits relacionats l’article 4.2.c i a l’annex H) de les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions aprovades el 31/05/2016, per poder-ne gaudir,
en concret no compleixen les condicions assenyales amb un NO:
No supera valor
cadastral

membres
familia
membres
discapacitats
Límit segons
bases

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 27.462,83 € NO 94.842,30 NO

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

0

18.485,13 € 24.879,38 € NO 36.966,95 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 26.112,59 € NO 58.618,65 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

0

18.485,13 € 24.242,59 € NO 36.234,34 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 62.350,38 € NO 69.157,64 NO

X

SI

NO SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 15.035,21 € SI

55.120,83 SI

X

SI

NO SI

SI

SI

NO 3

0

21.034,81 € 12.486,84 € SI

29.274,03 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 25.092,54 € NO 33.645,68 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 14.980,44 € SI

64.405,15 NO

X

SI

NO SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 19.113,75 € SI

59.608,19 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 29.082,56 € NO 33.960,02 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

0

21.034,81 € 24.333,37 € NO 51.918,37 SI

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

1

18.485,13 € 9.124,79 €

NIF

Presentació en
termini
condicions
01/01/2016
Carnet
monoparental
tots
empadronats
No més béns
immobles
No Deutes

No Supera
ingressos
Valor cadastral

Total ingressos

FAMILIES MONOPARENTALS:

SI

65.673,30 NO

Límit segons
bases

SI

SI

NO SI

SI

2

7.967,73 € 8.883,00 € NO 23.640,50 SI

X

SI

SI

SI

NO SI

SI

2

7.967,73 € 6.329,88 € SI

No Supera
ingressos
Valor cadastral

No supera valor
cadastral

membres família

SI

Total ingressos

Empadronat/da
sol/a
No més béns
immobles
No Deutes

X

NIF

Presentació en
termini
condicions
01/01/2016
Certificat defunció

VIDUS/VIDUES QUE VIUEN SOLS:

24.831,01 SI

Així mateix, consta a l’expedient informe emès per la cap de la unitat de control tributari del
departament de gestió i control d’ingressos de l’àmbit de Badalona democràtica, en el sentit
que procedeix atorgar les subvencions sol·licitades, atès que s’ha comprovat que SI es
reuneixen tots els requisits relacionats a l’article 4.2.c) i l’annex H) de les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions aprovades el 31/05/2016, per
poder-ne gaudir. D’acord amb els apartats 3.a) i 3.c) de l’esmentat annex H, l’import de la
subvenció serà el següent:
FAMILIES MONOPARENTALS (Amb càrrec a la partida 210-231003-48906, RC
12016000024949)
NIF

Ref.
cadastral

Valor
cadastral

Membres
família

Import
IBI
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X
X
X
X
X
X

51821030084
56883380019
47848010219
56759080014
68054480007
51788040008

34.810,76

2

299,37

80

239,50

27.926,59

2

240,17

80

192,14

31.134,26

3

267,75

70

187,43

24.270,38

3

208,73

80

166,98

55.882,47

2

480,59

30

144,18

37.265,82

2

320,49

70

224,34

2100-3068-132200190001
0081-1721-110006028608
2100-3030-372102609618
2100-0711-350100953671
0049-1757-672990003313
2100-0064-730101806783

42570
42641
42564
42695
42642
42829

PROPIETARIS HABITATGES CEDITS OLH PER LLOGUER SOCIAL (Partida 2100231003-48906, RC 12016000015904)
NIF

Ref. cadastral

Valor cadastral Import IBI = Import subvenció Compte banc

Operació

X

5188413-0011 31.565,00

271,46

2100-0460-45-0100764622 42575

X

6194134-0003 21.052,86

181,05

0182-0262-91-0202244905 43059

X

5592711-0009 43.736,60

376,13

2100-3470-71-2300042186 43046

X

5273405-0017 22.402,28

192,66

0049-0979-55-2110291066 42560

No hi ha cap sol·licitant que compleixi tots els requisits per gaudir de la subvenció per a
persones vídues que viuen soles.
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 31/05/2016 per l’Ajuntament Ple, tenen una evident utilitat
i interès social en favor de unitats familiars i vidus/vídues 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 Junta de Govern Local (art.8è). Així mateix, hi ha habilitada partida
pressupostària del pressupost municipal de despeses vigent amb els següents números:
Concepte
Partida
RC
Import
IBI Famílies monoparentals
210-231003-48906
12016000024949 40.000,00
IBI Propietaris pisos cedits per a 210-231003-48906
12016000015904 10.000,00
lloguer social
IBI persones vídues
210-231003-48906
12016000015901 10.000,00
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 10è 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
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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. Atorgar als/les sol·licitants que seguidament es relacionen, una subvenció sobre
l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles atès que s’ha comprovat que
compleixen amb els requisits establerts:
FAMILIES MONOPARENTALS (Amb càrrec a la partida 210-231003-48906, RC
12016000024949)
NIF

NOM

Import Compte banc

Operació

X

MCA

239,50 2100-3068-13-2200190001

42570

X

AGA

192,14 0081-1721-11-0006028608

42641

X

SGV

187,43 2100-3030-37-2102609618

42564

X

CIC

166,98 2100-0711-35-0100953671

42695

X

MOR

144,18 0049-1757-67-2990003313

42642

X

ACB

224,34 2100-0064-73-0101806783

42829

PROPIETARIS HABITATGES CEDITS OLH PER LLOGUER SOCIAL (Partida 2100231003-48906, RC 12016000015904)
NIF

NOM

Import

Compte banc

Operació

X

JRS

271,46

2100-0460-45-0100764622 42575

X

AMC

181,05

0182-0262-91-0202244905 43059

X

FNA

376,13

2100-3470-71-2300042186 43046

X

MPR

192,66

0049-0979-55-2110291066 42560

SEGON. Denegar
als/les sol·licitants que seguidament es relacionen, la present
subvenció en haver-se comprovat que no compleixen amb els requisits establerts:
FAMILIES MONOPARENTALS:
NIF

Nom

Motiu denegació

X

MMM

Supera nivell d’ingressos i valor cadastral

X

EAD

Supera nivell d’ingressos

X

NRC

Supera nivell d’ingressos

X

SCG

Supera nivell d’ingressos

X

NLC

Supera nivell d’ingressos i valor cadastral

X

MHO

No és família monoparental el dia 01/01/2016

X

LCP

No és família monoparental el dia 01/01/2016

X

MMF

Supera nivell d’ingressos

X

MGR

Supera valor cadastral

X

CMM

No és família monoparental el dia 01/01/2016

X

EDS

Supera nivell d’ingressos

X

VCG

Supera nivell d’ingressos

X

MBB

Supera valor cadastral
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VIDUS/VIDUES QUE VIUEN SOLS:
NIF

Nom
X

AOT

Motiu denegació
No esta empadronada sola i supera
ingressos

X

MRB

No esta empadronada sola

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 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: 8
3. Aprovar l’autorització a la Universitat de Barcelona per donar permís d'ocupació
temporal d'una aula al Centre cultural El Carme a CENAFE.
Tema: Autorització a la Universitat de Barcelona per donar permís d’ocupació temporal
d’una aula a CENAFE.
Edifici: Centre Cultural El Carme.
Tipus d’acte: Acord de Junta de Govern.
Caràcter de l’acte: Exhaureix la via administrativa.
Núm. expedient: 17/CESSA-1/13
NÚM INV: 660
ANTECEDENTS
1. En data 3 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Badalona i la Universitat de Barcelona
van signar un contracte administratiu de la concessió directa de l’ús privatiu del domini
públic de part de l’edifici Centre Cultural "El Carme" a la Universitat, segons l’acord de
l’excm. Ajuntament Ple de data 9 de juliol de 2013.
2. L’article 15 del referit contracte conté la regulació dels espais en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades, d’acord amb el següent redactat:
3."La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de
l’edifici, podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de
les aules per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les
seves característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota l’autorització de
l’Ajuntament".
4. L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària de data 7 de maig de 2015, va aprovar un
acord, la part dispositiva del qual diu, literalment, el següent:
“PRIMER.- Modificar el plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la
concessió demanial de part de l’edifici en el carrer Francesc Layret núm. 78-82, conegut
com a "Centre Cultural El Carme" a la Universitat de Barcelona, en concret quant a la
redacció de l’article 15 que quedarà del següent tenor literal:
"La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i maximitzar la utilització dels espais de
l’edifici, podrà comptar amb la col·laboració d’altres entitats, públiques o privades, l’ús de
les aules per tal que es desenvolupin activitats de caràcter cultural i/o formatiu que, per les
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seves característiques, la UB no pugui portar a terme per si mateixa sota l’autorització de
l’Ajuntament.
No caldrà sol·licitar autorització explícita quan es desenvolupin activitats de caràcter cultural
i/o formatives que promogui el propi Ajuntament de Badalona o les Institucions vinculades a
la Universitat de Barcelona (Grup UB, Instituts de Recerca de la UB, Centres Adscrits i
Centres Acreditats de la UB)."
Entendre modificat l’article 15 referent a "utilització dels espais en col·laboració amb altres
entitats públiques o privades" del document administratiu signat entre aquest Ajuntament i
la Universitat de Barcelona, en el mateix sentit.”
5. El dia 29 de setembre de 2016 la Universitat de Barcelona demana autorització per donar
permís d’ocupació temporal de dues aules del Centre Cultural El Carme, per a
desenvolupar la docència teòrica del Cicle Formatiu de Grau superior de tècnic d’esport en
futbol en horari 9:00 a 14:00 h, durant els mesos d’octubre a juliol per als cursos 2016-17 i
2017-18.
El Centre d’Ensenyament Esportiu CENAFE és l’Escola Nacional d’Entrenadors de futbol
que es constitueix per al foment i la formació d’entrenadors de futbol i per a l’obtenció de les
Titulacions Oficials d’Entrenador de Futbol.
6. El dia 19 d’octubre de 2016 la Universitat de Barcelona en relació a la petició anterior i
d’acord amb CENFE demana autorització per a una única aula durant els mesos d’octubre
a juliol pel curs 2016-2017.
7. El 29 de setembre de 2016 el cap de Servei d’Educació informa “... qualsevol oferta de
caràcter formatiu que es dugui a la ciutat de Badalona, des del punt de vista educatiu, tant
pel que fa a la qualitat de la proposta efectuada com a l’augment de l’oferta formativa en
estudis postobligatoris a la ciutat de Badalona, és interessant per a la ciutat que aquesta
activitat es pugui dura a terme inicialment durant el curs 2016-2017 i posteriors edicions
proposades per la Universitat de Barcelona.”
8.-La activitat de formació que portarà a terme l’entitat privada CENAFE no es troba
promoguda per l’ajuntament ni per cap institució vinculada a la Universitat de Barcelona.
FONAMENTS DE DRET
1.La clàusula 15 del plec de clàusules que regeixen la concessió demanial de part de
l’edifici en el carrer Francesc Layret núm. 78-82, conegut com a “Centre Cultural El Carme”
a la Universitat de Barcelona estableix “La UB, amb la finalitat d’omplir de contingut i
maximitzar la utilització dels espais de l’edifici, podrà comptar amb la col·laboració d’altres
entitats, públiques o privades, l’ús de les aules per tal que es desenvolupin activitats de
caràcter cultural i/o formatiu que, per les seves característiques, la UB no pugui portar a
terme per si mateixa sota l’autorització de l’Ajuntament”.
2.-La competència per a l'aprovació del present expedient la té la Junta de Govern Local
per delegació de l’Ajuntament Ple segons l’acord de l’excm. Ajuntament Ple de data 9 de
juliol de 2013 pel qual es delega en la Junta de Govern Local tots aquells acords d’execució
de la concessió previstos als plecs que siguin competència de l’òrgan de contractació.
CONCLUSIO I PROPOSTA
Per tot això considerat, i llevat superior o millor criteri fonamentat en dret, la sotasignant
conclou que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, per tal que el 3r. tinent d’alcalde
i regidor de l’àmbit de Badalona Democràtica, previ dictamen de la Comissió informativa de
l’àmbit de Badalona Democràtica, proposi, d’acord amb les seves competències, la següent
proposta de resolució ala Junta de Govern Local:
Primer. Autoritzar a Universitat de Barcelona a donar permís d’ocupació temporal a
CENAFE per a una única aula durant els mesos d’octubre a juliol pel curs 2016-2017 per a
desenvolupar la docència teòrica del Cicle Formatiu de Grau Superior de tècnic d’esport en
futbol.
Segon. Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona i al Servei Jurídic i
d’Administració General de l’Àmbit de Badalona Educadora.
[...]

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

10

Secretaria General

En atenció als fets i fonaments de dret exposats en la proposta de resolució precedent,
d’acord amb l’article 172.1 del RD 2568/ 1986 de 26 de novembre, Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut i la valido plenament per tal que el 3r. tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de
Badalona Democràtica previ dictamen de la Comissió informativa de l’àmbit de Badalona
Democràtica proposi a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació, si s’escau.
[...]
En atenció als fets i fonaments de dret exposats en la proposta de resolució precedent,
conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 23 i 29 de
juny de 2015, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals proposo, a la Junta de Govern Local que resolgui de
conformitat, previ dictamen la Comissió informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica si
escau
[…]
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
Resolució formulada, la Junta de Govern resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
4. Proposar a l’alcaldessa la concessió, mitjançat concurs públic per concurrència
competitiva, de subvencions per a la realització d'activitats als casals i entitats de
gent gran.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0620105-CONJ-SOLS2016/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 8/SUBV-1/16
Procediment d’adjudicació: CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licitud Subvenció
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta sol·licitud subvencions 2016, per a casals de gent
gran.
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs: 216/SUB-5/16
Objecte del concurs: Convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
Badalona per concurrència competitiva durant l’exercici 2016
Data resolució: 11 d’agost de 2016
Òrgan que va resoldreAlcaldessa accidental
Bases de la convocatòria Aprovades inicialment pe l Ple de l’Ajuntament de data 31 de maig
de 2016
Data de publicació anunci de la convocatòria
11 d’agost de 2016
Termini de presentació de sol·licituds Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016
Vistos els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats
a continuació:
Exp
0620105SOLSUB2016/000001

Interessat
ASSOCIACIO AVIS ANTONIA
BOADA

Nif
G5888018-8
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Exp

Interessat

Nif

0620105SOLSUB2016/000002

ASSOCIACIO AVIS CASAL SANT
ANTONI DE LLEFIA

G5906046-7

0620105SOLSUB2016/000003

ASSOCIACIO CASAL D AVIS
CONGRES

G6088710-6

0620105SOLSUB2016/000004

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE G5876926-6
BADALONA

0620105SOLSUB2016/000005

ASSOCIACIO DE JUBILATS
PENSIONISTES DE BADALONA

0620105SOLSUB2016/000006

ASOCIACION DE PENSIONISTAS G5885160-1
Y
JUBILADOS
CASAL
PEP
VENTURA DE
CASAL D'AVIS RAVAL
G5990181-9

0620105SOLSUB2016/000007

I G5819523-1

0620105SOLSUB2016/000008

GENT GRAN MORERA

G6015959-7

0620105SOLSUB2016/000009

ASSOCIACIO
CASAL
VERGE DE LA SALUT

0620105SOLSUB2016/000010

ASSOCIACIO DE
GRAN DE LLOREDA

0620105SOLSUB2016/000011

CASAL D'AVIS DE CANYADO

0620105SOLSUB2016/000012
0620105SOLSUB2016/000013

ASSOCIACIO DE JUBILATS I G5995676-3
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA CANYET
ASSOCIACIO GENT GRAN NOVA G6086886-6
LLOREDA

0620105SOLSUB2016/000014

ASSOCIACIO GENT GRAN DE G6168851-1
POMAR

0620105SOLSUB2016/000015

PLATAFORMA
SOCIAL
CULTURAL DE LA GENT GRAN

0620105SOLSUB2016/000016

ASSOCIACIO LLOREDA CARITG G6202682-8
DE GENT GRAN DE BADALONA

0620105SOLSUB2016/000017

AV CENTRE

D'AVIS G5888015-4

PERSONES G6415895-9

G5951760-7

I G6296804-5

V5878855-5

Objecte
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.
Proposta de
subvenció pels
de gent gran.

concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats

concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats
concessió de
casals i entitats

que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts.
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Tipus

Aplicació
Nom
pressupostària

062010512016000042743/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000001
231006 48906 AVIS ANTONIA
BOADA
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Nom
pressupostària

062010512016000042734/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000002
231006 48906 AVIS CASAL
SANT ANTONI
DE LLEFIA
062010512016000042742/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000010
231006 48906 DE PERSONES
GRAN DE
LLOREDA
062010512016000042730/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000005
231006 48906 DE JUBILATS I
PENSIONISTES
DE BADALONA
062010512016000042728/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000003
231006 48906 CASAL D’AVIS
CONGRES
062010512016000042708/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000004
231006 48906 DE
GENT
GRAN
DE
BADALONA
062010512016000042727/1 ADRC 2016 N 331 CASAL D'AVIS
SOLSUB2016/000007
231006 48906 RAVAL
062010512016000042712/1 ADRC 2016 N 331 ASS.
CASAL
SOLSUB2016/000009
231006 48906 D'AVIS VERGE
DE LA SALUT
062010512016000042689/1 ADRC 2016 N 331 ASOCIACION
SOLSUB2016/000006
231006 48906 DE
PENSIONISTAS
Y JUBILADOS
CASAL PEP
VENTURA
062010512016000042746/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000013
231006 48906 GENT GRAN
NOVA
LLOREDA
062010512016000042745/1 ADRC 2016 N 331 ASS. DE
SOLSUB2016/000012
231006 48906 JUBILATS I
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA
CANYET
062010512016000042706/1 ADRC 2016 N 331 GENT GRAN
SOLSUB2016/000008
231006 48906 MORERA
062010512016000042702/1 ADRC 2016 N 331 CASAL D'AVIS
SOLSUB2016/000011
231006 48906 DE CANYADO
062010512016000042736/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000014
231006 48906 GENT GRAN
DE POMAR
062010512016000042737/1 ADRC 2016 N 331 PLATAFORMA
SOLSUB2016/000015
231006 48906 SOCIAL I
CULTURAL DE
LA GENT
GRAN

NIF

Import

Pressupost
total
per
justificar
G59060467 1.690,00 5.000

G64158959 1.406,00 5.000

G58195231 1.633,00 4.023

G60887106 1.709,00 5.000

G58769266 1.671,00 4.500

G59901819 1.747,00 4.300
G58880154 1.462,00 3.000

G58851601 1.766,00 4.700

G60868866 500,00

6.000

G59956763 1.539,00 3.500

G60159597 1.558,00 5.000
G59517607 1.614,00 5.000
G61688511 600,00

2.500

G62968045 550,00

2.000

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.
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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) En data 31 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les Bases
específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona
per concurrència competitiva durant l’any 2016, i van ser publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 11 d’agost de 2016, per a la seva aprovació definitiva.
5) L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació. L’article 7.2 del mateix cos legal, estableix que les competències
pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només
podran ser determinades per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia
responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i execució
amb les altres Administracions Públiques.
6) La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, (en endavant LRSAL), estableix en el seu apartat
primer, que les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim
local assumides en els seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal
i amb estricte subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i
racionalització de les estructures administratives.
7) L’article 25.2 lletres m) i l) de la LRBRL, en la redacció donada pel número vuit de l’article
primer de la LRSAL, estableixen, respectivament, que el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Auntònomes, la promoció de la cultura i equipaments culturals i la promoció de l’esport i les
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
8) L’informe tècnic proposa que consta a l’expedient proposa satisfer una bestreta de fins al
50 per 100 de la quantitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS “els
pagaments a compte, o avançats, així com el règim de garanties, s’hauran de preveure
expressament en la normativa reguladora de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de
les bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la
subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la
quantitat subvencionada”.
9) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de
resolució de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que
acredita que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
10) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient així tramitat caldrà sotmetre’l a la
fiscalització prèvia de la Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició
de la despesa derivada de la concessió d’aquesta subvenció.
11) D’acord amb el punt 8 de les Bases Especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la present convocatòria, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de
subvencions, es l’alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
Per tot això, no existeix cap obstacle ni legal ni reglamentari perquè la Junta de Govern
Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde i regidor de Badalona Justa i Inclusiva, en virtut de
la delegació general de competències efectuada per l’alcaldia, d’acord amb les resolucions
de data 23 i 29 de juny de 2015, adopti el següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
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Exp
0620105SOLSUB2016/000001

Interessat
ASSOCIACIO
BOADA

0620105SOLSUB2016/000002

ASSOCIACIO
AVIS
CASAL G5906046-7
SANT ANTONI DE LLEFIA

0620105SOLSUB2016/000003

ASSOCIACIO CASAL D AVIS G6088710-6
CONGRES

0620105SOLSUB2016/000004

ASSOCIACIO DE GENT GRAN G5876926-6
DE BADALONA

0620105SOLSUB2016/000005

ASSOCIACIO DE JUBILATS I G5819523-1
PENSIONISTES DE BADALONA

0620105SOLSUB2016/000006

ASOCIACION
DE G5885160-1
PENSIONISTAS Y JUBILADOS
CASAL PEP VENTURA DE
CASAL D'AVIS RAVAL
G5990181-9

0620105SOLSUB2016/000007

AVIS

Nif
ANTONIA G5888018-8

0620105SOLSUB2016/000008

GENT GRAN MORERA

G6015959-7

0620105SOLSUB2016/000009

ASSOCIACIO CASAL
VERGE DE LA SALUT

D'AVIS G5888015-4

0620105SOLSUB2016/000010

ASSOCIACIO DE PERSONES G6415895-9
GRAN DE LLOREDA

0620105SOLSUB2016/000011

CASAL D'AVIS DE CANYADO

0620105SOLSUB2016/000012
0620105SOLSUB2016/000013

ASS.
DE
JUBILATS
I G5995676-3
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA CANYET
ASSOCIACIO
GENT
GRAN G6086886-6
NOVA LLOREDA

0620105SOLSUB2016/000014

ASSOCIACIO GENT GRAN DE G6168851-1
POMAR

0620105SOLSUB2016/000015

PLATAFORMA
SOCIAL
I G6296804-5
CULTURAL DE LA GENT GRAN

0620105SOLSUB2016/000016

ASSOCIACIO LLOREDA CARITG G6202682-8
DE GENT GRAN DE BADALONA

0620105SOLSUB2016/000017

AV CENTRE

G5951760-7

V5878855-5

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

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

Op

Tipus

Aplicació
Nom
pressupostària

062010512016000042743/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000001
231006 48906 AVIS ANTONIA
BOADA

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

NIF

Import

Pressupost
total
per
justificar
G58880188 1.728,00 6.200
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Nom
pressupostària

062010512016000042734/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000002
231006 48906 AVIS CASAL
SANT ANTONI
DE LLEFIA
062010512016000042742/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000010
231006 48906 DE PERSONES
GRAN DE
LLOREDA
062010512016000042730/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000005
231006 48906 DE JUBILATS I
PENSIONISTES
DE BADALONA
062010512016000042728/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000003
231006 48906 CASAL D’AVIS
CONGRES
062010512016000042708/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000004
231006 48906 DE GENT
GRAN DE
BADALONA
062010512016000042727/1 ADRC 2016 N 331 CASAL D'AVIS
SOLSUB2016/000007
231006 48906 RAVAL
062010512016000042712/1 ADRC 2016 N 331 ASS. CASAL
SOLSUB2016/000009
231006 48906 D'AVIS VERGE
DE LA SALUT
062010512016000042689/1 ADRC 2016 N 331 ASOCIACION
SOLSUB2016/000006
231006 48906 DE
PENSIONISTAS
Y JUBILADOS
CASAL PEP
VENTURA
062010512016000042746/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000013
231006 48906 GENT GRAN
NOVA
LLOREDA
062010512016000042745/1 ADRC 2016 N 331 ASS. DE
SOLSUB2016/000012
231006 48906 JUBILATS I
PENSIONISTES
CASAL
BONAVISTA
CANYET
062010512016000042706/1 ADRC 2016 N 331 GENT GRAN
SOLSUB2016/000008
231006 48906 MORERA
062010512016000042702/1 ADRC 2016 N 331 CASAL D'AVIS
SOLSUB2016/000011
231006 48906 DE CANYADO
062010512016000042736/1 ADRC 2016 N 331 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000014
231006 48906 GENT GRAN
DE POMAR
062010512016000042737/1 ADRC 2016 N 331 PLATAFORMA
SOLSUB2016/000015
231006 48906 SOCIAL I
CULTURAL DE
LA GENT
GRAN

NIF

Import

Pressupost
total
per
justificar
G59060467 1.690,00 5.000

G64158959 1.406,00 5.000

G58195231 1.633,00 4.023

G60887106 1.709,00 5.000

G58769266 1.671,00 4.500

G59901819 1.747,00 4.300
G58880154 1.462,00 3.000

G58851601 1.766,00 4.700

G60868866 500,00

6.000

G59956763 1.539,00 3.500

G60159597 1.558,00 5.000
G59517607 1.614,00 5.000
G61688511 600,00

2.500

G62968045 550,00

2.000

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a la Junta de Govern Local, d’acord amb les previsions de la
resolució de delegació de l’alcaldia, que resolgui de conformitat si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, la Junta de Govern Local accepta els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el
contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
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Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Proposar a l'alcaldessa la concessió, mitjançant concurs públic per concurrència
competitiva, de subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter
cultural.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte

Proposta d’aprovació d’atorgament de subvencions de
concurrència competitiva
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
0639-CONJ-SOLS2016/000001
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
0639-GSUB-C2016/000001 (46/S-13/16)
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds
Subvencions
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient
Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva
de subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter
cultural
ANTECEDENTS
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre
Alcaldia
Bases de la convocatòria
Aprovades per l’Ajuntament Ple de data 31/05/2016
2. S’han emès els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions,
que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en
aplicació dels criteris establerts detallats a continuació:
Exp
0639SOLSUB2016/000001

Interessat
BADALONA SARDANISTA

NIF
G5883810-3

0639SOLSUB2016/000002

ATENEU CULTURAL
LLEFIA DE BADALONA

G6026027-0

0639SOLSUB2016/000003

ASSOCIACIO RACO DE
L'ART DE BADALONA

G6133785-3

0639SOLSUB2016/000004

CENTRO CULTURAL
G5812873-7
ROCIERO ANDALUZ
NUESTRA SEÑORA DE LA
ESPERANZA
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Objecte
participar en l'organització
de les següents activitats:
Diada del soci, 'LXXIIè
Aplec de la Sardana i amb
les
següents
ballades:
'Festa Major',
'Revetlla
Diada
Nacional
de
Catalunya', 'Revetlla de
l'Aplec'
col·laborar en l'organització
de les següents activitats:
Memorial Salvador Simon,
Ballada de la Festa Major,
Ballada de Tardor i la
sortida a l'Aplec de Vic
participar en l'organització
de l'homenatge anual a una
personalitat de la cultura
'Socio de Honor'
participar amb els següents
actes: sortida cultural amb
motiu de la celebració del
'Día de la Hispanidad de la
Virgen del Pilar, celebració
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Exp

Interessat

NIF

0639SOLSUB2016/000005
0639SOLSUB2016/000006

GRUP FILATELIC
BADALONA
CENTRO ANDALUZ
TERTULIA FLAMENCA DE
BADALONA
ASSOCIACIO PASSADA
DE SANT ANTONI ABAT
DE BADALONA
AGRUPACION CULTURAL
AGARIMOS

G5967676-7

0639SOLSUB2016/000007
0639SOLSUB2016/000008

0639SOLSUB2016/000009
0639SOLSUB2016/000010

0639SOLSUB2016/000011

G5909373-2

G5842901-0

G6130257-6

ASSOCIACIO DE LA
G6573521-9
GUITARRA DE
BADALONA
HERMANDAD SANTISIMO G5806244-9
CRISTO REDENTOR Y
NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD
ASSOCIACIO DEL
G6095393-2
LLEURE EL GRIPAU BLAU

0639SOLSUB2016/000012

CENTRO CULTURAL
V5844576-8
CASTILLA LA MANCHA DE
BADALONA

0639SOLSUB2016/000013

OMNIUM CULTURAL

G0831007-0

0639SOLSUB2016/000014

ASOCIACION CULTURAL
EXTREMEÑA ZURBARAN

G6238660-2

0639SOLSUB2016/000015
0639SOLSUB2016/000016

AMICS DEL PESSEBRE
DE BADALONA
COLLA DE GEGANTERS
DE BADALONA

G6190181-5

0639SOLSUB2016/000017

CIRCOL CATOLIC DE
BADALONA

G0871334-9

0639SOLSUB2016/000018

G6093192-0

0639SOLSUB2016/000019

ASSOCIACIO PER LA
PROMOCIO
D’ESPECTACLE INFANTIL
I JUVENIL EN BADALONA
CASTELLERS DE
BADALONA

0639-

ASOCIACION FLAMENCO

G6134838-9

G5969268-1

G6156243-5
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Objecte
de la 29 Setmana Cultural i
celebració del 'Día de
Andalucía'
col·laborar amb la Mostra
Filatèlica Badafil 2016
participar amb el XXXII
Aniversari de l'entitat
participar amb la 140è
Aniversari de la Passada de
Sant Antoni Abat
participar amb la celebració
d'una
Gala
Cultural
Solidària, en commemoració
del XX Aniversari de l'entitat
participar amb el cicle de
concerts amb guitarra
col·laborar amb
l'organització de la Setmana
Santa
participar amb el projecte
del grup de percussió XKajones
participació amb la
celebració de les Jornades
Culturals del centre amb la
Romeria
participar amb les següents
activitats: Sant Jordi, Premi
Singladura i concerts als
Badius
participar amb les següents
activitats: sortida cultural a
Sta. Margarida i els Monjos,
Jornades de Primavera i
Aniversari de la Fundació
del centre; i amb el 3er
Premi del Certamen de
Pintura Zurbaran
col·laborar amb la Mostra de
Diorames 2016
participar amb les
actuacions anuals de la
colla, exceptuant les del
mes de maig
participar amb els projectes:
A plec 2016 i CorNadal (la
sopa de pedres)
col·laborar amb la
programació estable de
teatre infantil i juvenil a
Badalona durant l'any 2016
col·laborar amb les
actuacions castelleres 2016,
exceptuant les actuacions
de les Festa de Maig
col·laborar amb
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Exp
SOLSUB2016/000020

Interessat
VIVO

NIF

Objecte
l'organització del concert de
música flamenca de Nadal

0639SOLSUB2016/000021

ORFEO BADALONI

G5853350-6

0639SOLSUB2016/000022

ASOCIACION CULTURAL
ROCIERA ANDALUZA
CIUDAD DE BADALONA
AV SANT CRIST DE CAN
CABANYES

G6309238-1

participar amb les activitats
culturals dutes a terme per
les següents entitats: Amics
de la Música (actuacions
musicals), la Colla
Badalonina Moixiganga
(actuació del dia 20 de
març) i Orfeó Badaloní (grup
de teatre)
col·laborar amb 'Dia de la
Hispanidad 2016 en
Zaragoza'
participar amb la història del
barri de Sant Crist de Can
Cabanyes, amb l'edició d'un
llibre centenari del barri
participar amb el projecte
'TallerBDN obert a la
ciutadania'
col·laborar amb el projecte
'Arpilleres'
col·laborar amb el projecte
'Cryptshow Festival 2016'

0639SOLSUB2016/000023

G5850706-2

0639SOLSUB2016/000024

ASSOCIACIO TALLERBDN G6389102-2

0639SOLSUB2016/000025
0639SOLSUB2016/000026

FUNDACIO PRIVADA
ATENEU SANT ROC
THE CRYPTS
PRODUCTIONS

G6378115-7
G6397242-6

3. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable
en fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

Aplicació
Import
pressupostària
063912016000042501/1 ADRC 2016 N 331 5.100,00
SOLSUB2016/000001
3347 48906
063912016000042503/1 ADRC 2016 N 331 850,00
SOLSUB2016/000002
3347 48906

063912016000042538/1
SOLSUB2016/000004

063912016000042539/1
SOLSUB2016/000006

063912016000042552/1
SOLSUB2016/000009

063912016000042540/1
SOLSUB2016/000008
063912016000042537/1
SOLSUB2016/000003

0639-

12016000042541/1

Tipus

Import a Nom
justificar
12.545,00 BADALONA
SARDANISTA
3.990,00 ATENEU
CULTURAL
LLEFIÀ DE
BADALONA
ADRC 2016 N 331 935,00
1.870,00 CENTRO
3347 48906
CULTURAL
ROCIERO
ANDALUZ
NUESTRA
SEÑORA DE LA
ESPERANZA
ADRC 2016 N 331 900,00
1.800,00 CENTRO
3347 48906
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA DE
BADALONA
ADRC 2016 N 331 1.330,00 5.450,00 ASSOCIACIÓ
3347 48906
DE LA
GUITARRA DE
BADALONA
ADRC 2016 N 331 3.000,00 4.000,00 AGRUPACIÓN
3347 48906
CULTURAL
AGARIMOS
ADRC 2016 N 331 1.000,00 2.000,50 ASSOCIACIO
3347 48906
RACÓ DE
L’ART DE
BADALONA
ADRC 2016 N 331 625,00
1.320,00 CENTRO
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NIF
G5883810-3
G6026027-0

G5812873-7

G5909373-2

G6573521-9

G6130257-6

G6133785-3

V5844576-8
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Exp

Op

SOLSUB2016/000012

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
3347 48906

063912016000042542/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00
SOLSUB2016/000014
3347 48906

063912016000042504/1 ADRC 2016 N 331 500,00
SOLSUB2016/000005
3347 48906
063912016000042513/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00
SOLSUB2016/000007
3347 48906

063912016000042545/1 ADRC 2016 N 331 2.600,00
SOLSUB2016/000021
3347 48906
063912016000042544/1 ADRC 2016 N 331 1.140,00
SOLSUB2016/000022
3347 48906

063912016000042543/1 ADRC 2016 N 331 966,00
SOLSUB2016/000020
3347 48906
063912016000042514/1 ADRC 2016 N 331 2.200,00
SOLSUB2016/000010
3347 48906

063912016000042515/1 ADRC 2016 N 331 350,00
SOLSUB2016/000011
3347 48906

063912016000042517/1 ADRC 2016 N 331 1.900,00
SOLSUB2016/000013
3347 48906
063912016000042536/1 ADRC 2016 N 331 1.480,00
SOLSUB2016/000015
3347 48906
063912016000042519/1 ADRC 2016 N 331 3.200,00
SOLSUB2016/000016
3347 48906
063912016000042523/1 ADRC 2016 N 331 2.300,00
SOLSUB2016/000017
3347 48906
063912016000042520/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00
SOLSUB2016/000018
3347 48906

063912016000042521/1 ADRC 2016 N 331 3.000,00
SOLSUB2016/000019
3347 48906
063912016000042522/1 ADRC 2016 N 331 552,00
SOLSUB2016/000023
3347 48906
063912016000042535/1 ADRC 2016 N 331 1.600,00
SOLSUB2016/000024
3347 48906
063912016000042524/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00
SOLSUB2016/000025
3347 48906

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

Import a Nom
justificar
CULTURAL
CASTILLA LA
MANCHA DE
BADALONA
2.110,00 ASOCIACIÓN
CULTURAL
EXTREMEÑA
ZURBARAN
1.218,00 GRUP
FILATELIC
BADALONA
4.783,00 ASSOCIACIÓ
PASSADA DE
SANT ANTONI
ABAT DE
BADALONA
14.700,00 ORFEO
BADALONI
2.540,00 ASOCIACIÓN
CULTURAL
ROCIERA
ANDALUZA
CIUDAD DE
BADALONA
966,00
ASOCIACIÓN
FLAMENCO
VIVO
7.000,00 HERMANDAD
SANTISIMO
CRISTO
REDENTOR Y
NUESTRA
SEÑORA DE LA
SOLEDAD
850,00
ASSOCIACIÓ
DEL LLEURE
EL GRIPAU
BLAU
4.924,31 OMNIUM
CULTURAL
3.000,00 AMICS DEL
PESSEBRE DE
BADALONA
4.810,00 COLLA DE
GEGANTERS
DE BADALONA
13.435,00 CIRCOL
CATOLIC DE
BADALONA
15.636,54 ASSOCIACIÓ
PER LA
PROMOCIÓ
D’ESPECTACLE
INFANTIL I
JUVENIL EN
BADALONA
7.300,00 CASTELLERS
DE BADALONA
552,34
AV SANT CRIST
DE CAN
CABANYES
4.339,80 ASOCIACIÓ
TALLERBDN
3.200,00 FUNDACIÓ
PRIVADA

NIF

G6238660-2

G5967676-7

G5842901-0

G5853350-6
G6309238-1

G6134838-9

G5806244-9

G6095393-2

G0831007-0
G6190181-5

G5969268-1

G0871334-9

G6093192-0

G6156243-5
G5850706-2

G6389102-2
G6378115-7
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària

Import a Nom
justificar
ATENEU SANT
ROC

063912016000042553/1 ADRC 2016 N 331 2.000,00 5.480,00
SOLSUB2016/000026
3347 48906

THE CRYPTS
PRODUCTIONS

NIF

G6397242-6

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.
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la disposició transitòria
primera, va donar un termini d’un any per adaptar aquesta normativa reguladora de les
subvencions al règim jurídic de la Llei, tanmateix la corporació no va adaptar aquesta
normativa en relació a la planificació i elaboració d’un pla estratègic de subvencions. Així
mateix, el capítol III del RD 887/2006, de 221 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
LGS regula el contingut dels plans estratègics de subvencions.
3.. Les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany en la seva disposició
transitòria 3ª diu el següent: <<Mentre no s’aprovi l’ordenança general de subvencions a
que es refereix l’article 17.2 de la Llei general de subvencions, el règim aplicable a les
subvencions que concedeixin l’ajuntament i els seus organismes autònoms serà el que
figura a l’annex IV d’aquestes bases>>.
4. Atès que els informes tècnics proposen satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la
qualitat esmentada, i d’acord amb l’article 34.4 in fine de la LGS << La realización de pagos
a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, deberán preveerse
expresamente en al normativa reguladora de la subvención.>>, i d’acord amb la base 10 de
les específiques que regeix l’atorgament de subvencions, indica que <<Prèvia l’acceptació
de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50%
de la quantitat subvencionada...>>
5. L’article 14 e) de la LGS disposa que amb caràcter previ a la proposta de resolució de la
concessió de les subvencions, consta als expedients la documentació que acredita que els
sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
6. 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:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions de Cultura que a
continuació es relacionen:
Exp
0639SOLSUB2016/000001

Interessat
BADALONA
SARDANISTA

0639SOLSUB2016/000002

ATENEU CULTURAL
LLEFIA DE BADALONA

NIF
Objecte
G5883810-3 participar en l'organització de les
següents activitats: Diada del soci,
'LXXIIè Aplec de la Sardana i amb
les següents ballades: 'Festa
Major', 'Revetlla Diada Nacional de
Catalunya', 'Revetlla de l'Aplec'
G6026027-0 col·laborar en l'organització de les
següents activitats: Memorial
Salvador Simon, Ballada de la
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Exp

Interessat

0639SOLSUB2016/000003

ASSOCIACIO RACO DE G6133785-3
L'ART DE BADALONA

0639SOLSUB2016/000004

CENTRO CULTURAL
ROCIERO ANDALUZ
NUESTRA SEÑORA DE
LA ESPERANZA

G5812873-7

0639SOLSUB2016/000005
0639SOLSUB2016/000006

GRUP FILATELIC
BADALONA
CENTRO ANDALUZ
TERTULIA FLAMENCA
DE BADALONA
ASSOCIACIO
PASSADA DE SANT
ANTONI ABAT DE
BADALONA
AGRUPACION
CULTURAL AGARIMOS

G5967676-7

0639SOLSUB2016/000007

0639SOLSUB2016/000008

0639SOLSUB2016/000009
0639SOLSUB2016/000010

0639SOLSUB2016/000011
0639SOLSUB2016/000012
0639SOLSUB2016/000013

ASSOCIACIO DE LA
GUITARRA DE
BADALONA
HERMANDAD
SANTISIMO CRISTO
REDENTOR Y
NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD
ASSOCIACIO DEL
LLEURE EL GRIPAU
BLAU
CENTRO CULTURAL
CASTILLA LA MANCHA
DE BADALONA
OMNIUM CULTURAL

NIF

G5909373-2

Objecte
Festa Major, Ballada de Tardor i la
sortida a l'Aplec de Vic
participar en l'organització de
l'homenatge anual a una
personalitat de la cultura 'Socio de
Honor'
participar amb els següents actes:
sortida cultural amb motiu de la
celebració del 'Día de la
Hispanidad de la Virgen del Pilar,
celebració de la 29 Setmana
Cultural i celebració del 'Día de
Andalucía'
col·laborar amb la Mostra Filatèlica
Badafil 2016
participar amb el XXXII Aniversari
de l'entitat

G5842901-0 participar amb la 140è Aniversari
de la Passada de Sant Antoni Abat

G6130257-6 participar amb la celebració d'una
Gala Cultural Solidària, en
commemoració del XX Aniversari
de l'entitat
G6573521-9 participar amb el cicle de concerts
amb guitarra
G5806244-9 col·laborar amb l'organització de la
Setmana Santa

G6095393-2 participar amb el projecte del grup
de percussió X-Kajones
V5844576-8

G0831007-0

0639SOLSUB2016/000014

ASOCIACION
CULTURAL
EXTREMEÑA
ZURBARAN

G6238660-2

0639SOLSUB2016/000015
0639SOLSUB2016/000016
0639SOLSUB2016/000017

AMICS DEL PESSEBRE G6190181-5
DE BADALONA
COLLA DE
G5969268-1
GEGANTERS DE
BADALONA
CIRCOL CATOLIC DE
G0871334-9
BADALONA

0639-

ASSOCIACIO PER LA

G6093192-0
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participació amb la celebració de
les Jornades Culturals del centre
amb la Romeria
participar amb les següents
activitats: Sant Jordi, Premi
Singladura i concerts als Badius
participar amb les següents
activitats: sortida cultural a Sta.
Margarida i els Monjos, Jornades
de Primavera i Aniversari de la
Fundació del centre; i amb el 3er
Premi del Certamen de Pintura
Zurbaran
col·laborar amb la Mostra de
Diorames 2016
participar amb les actuacions
anuals de la colla, exceptuant les
del mes de maig
participar amb els projectes: A plec
2016 i CorNadal (la sopa de
pedres)
col·laborar amb la programació
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Exp
SOLSUB2016/000018

0639SOLSUB2016/000019

Interessat
NIF
PROMOCIO
D’ESPECTACLE
INFANTIL I JUVENIL EN
BADALONA
CASTELLERS DE
G6156243-5
BADALONA

0639SOLSUB2016/000020

ASOCIACION
FLAMENCO VIVO

0639SOLSUB2016/000021

0639SOLSUB2016/000022

0639SOLSUB2016/000023

0639SOLSUB2016/000024
0639SOLSUB2016/000025
0639SOLSUB2016/000026

Objecte
estable de teatre infantil i juvenil a
Badalona durant l'any 2016

col·laborar amb les actuacions
castelleres 2016, exceptuant les
actuacions de les Festa de Maig

G6134838-9 col·laborar amb l'organització del
concert de música flamenca de
Nadal
ORFEO BADALONI
G5853350-6 participar
amb
les
activitats
culturals dutes a terme per les
següents entitats: Amics de la
Música (actuacions musicals), la
Colla
Badalonina
Moixiganga
(actuació del dia 20 de març) i
Orfeó Badaloní (grup de teatre)
ASOCIACION
G6309238-1 col·laborar amb 'Dia de la
CULTURAL ROCIERA
Hispanidad 2016 en Zaragoza'
ANDALUZA CIUDAD DE
BADALONA
AV SANT CRIST DE G5850706-2 participar amb la història del barri
CAN CABANYES
de Sant Crist de Can Cabanyes,
amb l'edició d'un llibre centenari del
barri
ASSOCIACIO
G6389102-2 participar
amb
el
projecte
TALLERBDN
'TallerBDN obert a la ciutadania'
FUNDACIO
PRIVADA G6378115-7 col·laborar
amb
el
projecte
ATENEU SANT ROC
'Arpilleres'
THE
CRYPTS G6397242-6 col·laborar
amb
el
projecte
PRODUCTIONS
'Cryptshow Festival 2016'

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

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
063912016000042501/1 ADRC 2016 N 331 5.100,00
SOLSUB2016/000001
3347 48906
063912016000042503/1 ADRC 2016 N 331 850,00
SOLSUB2016/000002
3347 48906

Import a Nom
justificar
12.545,00 BADALONA
SARDANISTA
3.990,00 ATENEU
CULTURAL
LLEFIÀ DE
BADALONA
063912016000042538/1 ADRC 2016 N 331 935,00
1.870,00 CENTRO
SOLSUB2016/000004
3347 48906
CULTURAL
ROCIERO
ANDALUZ
NUESTRA
SEÑORA DE LA
ESPERANZA
063912016000042539/1 ADRC 2016 N 331 900,00
1.800,00 CENTRO
SOLSUB2016/000006
3347 48906
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA DE
BADALONA
063912016000042552/1 ADRC 2016 N 331 1.330,00 5.450,00 ASSOCIACIÓ
SOLSUB2016/000009
3347 48906
DE LA
GUITARRA DE

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

NIF
G5883810-3
G6026027-0

G5812873-7

G5909373-2

G6573521-9
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària

Import a Nom
justificar
BADALONA
063912016000042540/1 ADRC 2016 N 331 3.000,00 4.000,00 AGRUPACIÓN
SOLSUB2016/000008
3347 48906
CULTURAL
AGARIMOS
063912016000042537/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00 2.000,50 ASSOCIACIO
SOLSUB2016/000003
3347 48906
RACÓ DE
L’ART DE
BADALONA
063912016000042541/1 ADRC 2016 N 331 625,00
SOLSUB2016/000012
3347 48906

CENTRO
CULTURAL
CASTILLA LA
MANCHA DE
BADALONA
063912016000042542/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00 2.110,00 ASOCIACIÓN
SOLSUB2016/000014
3347 48906
CULTURAL
EXTREMEÑA
ZURBARAN
063912016000042504/1 ADRC 2016 N 331 500,00
1.218,00 GRUP
SOLSUB2016/000005
3347 48906
FILATELIC
BADALONA
063912016000042513/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00 4.783,00 ASSOCIACIÓ
SOLSUB2016/000007
3347 48906
PASSADA DE
SANT ANTONI
ABAT DE
BADALONA
063912016000042545/1 ADRC 2016 N 331 2.600,00 14.700,00 ORFEO
SOLSUB2016/000021
3347 48906
BADALONI
063912016000042544/1 ADRC 2016 N 331 1.140,00 2.540,00 ASOCIACIÓN
SOLSUB2016/000022
3347 48906
CULTURAL
ROCIERA
ANDALUZA
CIUDAD DE
BADALONA
063912016000042543/1 ADRC 2016 N 331 966,00
966,00
ASOCIACIÓN
SOLSUB2016/000020
3347 48906
FLAMENCO
VIVO
063912016000042514/1 ADRC 2016 N 331 2.200,00 7.000,00 HERMANDAD
SOLSUB2016/000010
3347 48906
SANTISIMO
CRISTO
REDENTOR Y
NUESTRA
SEÑORA DE LA
SOLEDAD
063912016000042515/1 ADRC 2016 N 331 350,00
850,00
ASSOCIACIÓ
SOLSUB2016/000011
3347 48906
DEL LLEURE
EL GRIPAU
BLAU
063912016000042517/1 ADRC 2016 N 331 1.900,00 4.924,31 OMNIUM
SOLSUB2016/000013
3347 48906
CULTURAL
063912016000042536/1 ADRC 2016 N 331 1.480,00 3.000,00 AMICS DEL
SOLSUB2016/000015
3347 48906
PESSEBRE DE
BADALONA
063912016000042519/1 ADRC 2016 N 331 3.200,00 4.810,00 COLLA DE
SOLSUB2016/000016
3347 48906
GEGANTERS
DE BADALONA
063912016000042523/1 ADRC 2016 N 331 2.300,00 13.435,00 CIRCOL
SOLSUB2016/000017
3347 48906
CATOLIC DE
BADALONA
063912016000042520/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00 15.636,54 ASSOCIACIÓ
SOLSUB2016/000018
3347 48906
PER LA
PROMOCIÓ
D’ESPECTACLE
INFANTIL I
JUVENIL EN
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1.320,00

NIF

G6130257-6

G6133785-3

V5844576-8

G6238660-2

G5967676-7

G5842901-0

G5853350-6
G6309238-1

G6134838-9

G5806244-9

G6095393-2

G0831007-0
G6190181-5

G5969268-1

G0871334-9

G6093192-0
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària

Import a Nom
justificar
BADALONA

063912016000042521/1 ADRC 2016 N 331 3.000,00 7.300,00
SOLSUB2016/000019
3347 48906
063912016000042522/1 ADRC 2016 N 331 552,00
552,34
SOLSUB2016/000023
3347 48906
063912016000042535/1 ADRC 2016 N 331 1.600,00 4.339,80
SOLSUB2016/000024
3347 48906
063912016000042524/1 ADRC 2016 N 331 1.000,00 3.200,00
SOLSUB2016/000025
3347 48906

063912016000042553/1 ADRC 2016 N 331 2.000,00 5.480,00
SOLSUB2016/000026
3347 48906

CASTELLERS
DE BADALONA
AV SANT CRIST
DE CAN
CABANYES
ASOCIACIÓ
TALLERBDN
FUNDACIÓ
PRIVADA
ATENEU SANT
ROC
THE CRYPTS
PRODUCTIONS

NIF

G6156243-5
G5850706-2

G6389102-2
G6378115-7

G6397242-6

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
6. Proposar a l'alcaldessa la concessió de beques de menjador de les escoles bressol
municipals per al curs 2016-2017.
Expedient: Concessió de beques de menjador de les escoles bressol municipals per al curs
2016-2017 d’acord amb les bases aprovades inicialment en data 31 de maig de 2016
Tipus de Resolució: Resolució de la concessió de beques d’acord amb els termes
establerts en les Bases per a la concessió de beques individuals del servei de menjador
escolar del curs 2016-2017 per a l’alumnat de les escoles bressol municipals
Assumpte: Tramesa a Intervenció per a la fiscalització de la despesa
Òrgan que resol: L’alcaldessa, previ informe favorable de la Junta de Govern Local, a
proposta de la comissió d’adjudicació de beques de les escoles bressol municipals
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. L’acord de Ple de data 31 de maig de 2016 aprova inicialment les bases específiques
per a la concessió de beques individuals del servei de menjador escolar del curs
2016-2017 per a l'alumnat de les escoles bressol municipals.
2. Les bases esmentades s’han publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona
en data 28 de juny de 2016, una referència al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 1 de juliol de 2016 i al tauler d'anuncis de la Corporació en data 20
de juny de 2016.
3. La resolució de la regidora de Badalona Educadora de data 05/09/2016 va aprovar
l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de beques de menjador de les
escoles bressol municipals per al curs 2016-2017, la qual es regeix per les bases
aprovades per Acord de Ple de data 31 de maig de 2016 i va ordenar la publicació de
l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de beques de menjador de les
escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 al tauler d'anuncis de la Corporació
i una referència a la premsa local.
4. La resolució de la regidora de Badalona Educadora de data 6 d’octubre de 2016 va
designar el president i els membres de la comissió d’adjudicació de les beques.
5. L’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació en data 25 d’octubre de
2016, proposa que la Comissió d’adjudicació resolgui les sol·licituds de 280 beques
de menjador, tenint en compte els llistats annexats i la puntuació en ells reflectida. La
baremació individual i la puntuació final de cada sol·licitud ha estat valorada pels
tècnics del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona a l’apartat
corresponent previst a cada imprès, que als efectes de l’atorgament o la denegació
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s’ha de considerar part integrant d’aquest informe i de l’expedient núm. 107/BAB022016 del Servei Jurídic i d’Administració General de l’Àrea.
En segon lloc disposa que l’import total d’aquestes beques de menjador és de
160.503,56 euros, del que 45.650,01 euros corresponen a l’actual quadrimestre del
curs escolar (setembre – desembre de 2016), i es pagaran amb càrrec a la partida
pressupostària 321- 3262- 48007 del pressupost municipal vigent. La quantitat restant
de 114.853,55 euros, corresponent al període gener – juliol de 2017 queda
supeditada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.
6. L’Acta de la Comissió d’adjudicació de beques de menjador de les escoles bressol
municipals de data 25 d’octubre de 2016 recull que es va constituir la comissió
d’adjudicació de beques de menajdor d’escoles bressol municipals en la data
esmentada, que es va presentar els llistats d’atorgament de les beques d’escolaritat i
menjador de les escoles bressol municipals pel curs 2016–2017 i que la comissió va
conformar l’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació de data 25
d’octubre de 2016 de proposta d’atorgament de les esmentades beques pel curs
2016-2017.
7. S’ha emès Informe d’Intervenció en data 16 de novembre de 2016 d’acord amb el
qual s’informa favorablement la tramitació de l’expedient.
Fonaments de Dret
1. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (en endavant LEC) posa les bases de la
cooperació entre l’administració local i l’administració educativa. El municipi i, si
escau, els altres ens locals, com a administracions més properes als ciutadans, són
àmbits on es poden concretar els compromisos de la societat amb l’educació, en
aplicació dels principis de proximitat i subsidiarietat. Així doncs, l’article 156 d’aquesta
llei, expressa que els ens locals tenen la condició d’administració educativa en
l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut, i exerceixen també les
competències que els són atribuïdes d’acord amb el que estableix aquesta llei.
2. L’ensenyament d’educació infantil està contemplat dins del marc legal que regula el
sistema educatiu català. L’article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en
relació amb l’article 56, estableix que l’educació infantil és un dels ensenyaments de
caràcter general (no obligatori) que conforma el sistema educatiu català. Consta de
dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el
segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres anys i els sis anys d’edat.
La competència per regular el cicle d’educació infantil correspon al Govern de la
Generalitat, segons disposa l’article 56.7 de la LEC, quan disposa que “El Govern ha
de definir els continguts educatius del primer cicle d’educació infantil, ha d’establir les
característiques dels centres que imparteixen aquest cicle i ha de determinar, d’acord
amb els ajuntaments, els requisits exigibles a les instal·lacions dels centres i la
capacitació que ha d’acreditar el personal educador que hi treballi”.
En relació a les competències que corresponen al ens locals en aquesta matèria,
aquestes venen també fixades a l’article 159 LEC, segons el qual els hi correspon,
entre d’altres, participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la
Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en
matèries com la determinació de l’oferta educativa, el procés d’admissió als centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya de llur territori, la vigilància del
compliment de l’escolarització obligatòria o la determinació del calendari escolar;
organitzar i gestionar els centres propis; o gestionar l’admissió d’alumnes en els
ensenyaments del primer cicle d’educació infantil.
3. 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, de conformitat amb el que disposa
l’article 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 (en endavant TRLMRLC) i
l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va aprovar el Reglament
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) tots dos en relació a
l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS).
La concessió de beques individuals de menjador escolar del curs 2016-2017 per a
l'alumnat de les escoles bressol municipals es considera d’interès social, essent
aquesta una competència obligatòria de les administracions locals segons disposa
l’article 26.2 de la LBRL.
4. Justificació del caràcter complementari de la concessió de beques de menjador a
infants matriculats a les escoles bressol municipals pel curs 2016-17, en relació a la
competència municipal per a crear, organitzar i gestionar centres públics que
imparteixen el primer cicle d'educació infantil atribuïda als ens locals pels arts. 84.2.g)
EAC i 159.4 LEC, com a competència pròpia o delegada en funció dels preceptes
que s’analitzen, en el marc de l’LRSAL.
4.1. Marc normatiu en matèria d’activitat de foment prestada pels ens locals
L’activitat de foment és una activitat de competència municipal reconeguda amb
caràcter bàsic a l’art. 25.1 de la LRBRL, en la redacció vigent actualment d’acord amb
l’LRSAL, 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).
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, de conformitat amb el que disposa
l’article 240 del TRLMRLC i l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que va
aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
tots dos en relació a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS).
A la vista dels preceptes esmentats, el desenvolupament de l’activitat de foment
consistent en la concessió de beques de menjador a infants matriculats a les escoles
bressol municipals requereix que es tracti d’una activitat complementària de la
competència municipal per a crear, organitzar i gestionar centres públics que
imparteixen el primer cicle d’educació infantil prevista a l’art. 159.4 de la LEC o que
sigui d’interès local.
En concret, en relació amb el sistema públic de beques i al caràcter dels
ensenyaments que inclou el sistema educatiu, l’article 83 Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació (en endavant LOE) estableix que per garantir la igualtat de totes
les persones en l’exercici del dret a l’educació, l’alumnat amb condicions
socioeconòmiques desafavorides té dret a obtenir beques, en aquest cas de
menjador.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix a l’article 21, apartat 1, que “totes les
persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions
d’igualtat...”, a l’apartat 4 que “l’ensenyament és gratuït en totes les etapes
obligatòries i en els altres nivells que s’estableixin per llei” i a l’apartat 6 que “totes les
persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les
lleis, d’ajuts públics per satisfer els requeriments educatius i per accedir en igualtat de
condicions als nivells educatius superior, en funció de llurs recursos econòmics,
aptituds i preferències”.
La Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol (en endavant LEC), al llarg
del seu articulat, en particular al seu art. 6, es fa ressò del sistema públic de beques i
ajuts per a l’estudi amb objectius com compensar les desigualtats econòmiques i
socials, incentivar l’estudi, procurar la participació de les famílies en el procés
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educatiu i impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació pedagògica i
curricular.
L’art. 51 de la LEC en relació a l’organització de l’ensenyament disposa que, d’acord
amb l’ordenament, el sistema educatiu comprèn, entre d’altres, l’educació infantil i
l’art. 5 de la LEC en relació als ensenyaments obligatoris i als ensenyaments
declarats gratuïts disposa que són ensenyaments obligatoris els compresos en
l’educació bàsica que inclou l’educació primària i l’educació secundària obligatòria; i
que són gratuïts i universals, entre d’altres, el segon cicle de l’educació infantil.
4.2. Introducció: Descripció de l’impacte de l’LRSAL sobre el sistema de
competències locals i entrada en vigor del Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual
s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació de la LRSAL en relació a les
competències que els ens locals de Catalunya exercien en matèria d’ensenyament,
entre d’altres.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) el passat 31 de desembre ha comportat
una reordenació del sistema competencial dels ens locals que condiciona les
activitats i els serveis que fins ara venien prestant els ens locals.
Els nous arts. 7, 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), que han patit una nova redacció amb l’LRSAL, són els
encarregats de redissenyar el nou model competencial dels ens locals.
Segons aquests articles les competències dels ens locals només poden ser “pròpies
o atribuïdes per delegació”.
Pel que fa a les competències pròpies, aquestes només poden ser atribuïdes per una
llei, tal i com diu l’apartat segon del mateix article 7 de l’LRSAL, i s’exerciran en règim
d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, si bé la seva programació i la seva
execució s’haurà de coordinar amb la resta d’administracions públiques. Per la seva
banda, l’art. 25.2 de l’LRBRL, inclou un llistat de matèries en què, com a mínim,
caldrà que l’Estat i les comunitats autònomes reconeguin competències als municipis.
Pel que fa a les competències delegades, són aquelles que s’exerceixen en els
termes que es contemplen en l’acord de delegació; acord que ha de seguir les regles
establertes en l’art. 27 de l’LRBRL, que també ha patit una nova redacció.
Ara bé, els ens locals poden exercir competències diferents a les pròpies o a les
delegades a partir de l’art. 7.4 de l’LRBRL que estableix que també poden exercir
altres competències, en els termes que acordi la legislació estatal o autonòmica,
sempre i en tot cas que:
1) no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal
(segons els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera);
2) no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb un
altra administració pública.
Això significa que, des de l’entrada en vigor de l’LRSAL, quan un ens local vulgui
exercir una competència que no li hagi estat expressament atribuïda per llei i li hagi
estat delegada, necessitarà demanar uns informes (preceptius i vinculants), que li
permeti justificar expressament els dos requisits esmentats anteriorment. Aquest dos
informes es demanen a l’Administració competent, un per raó de la matèria, que
declari expressament que no hi ha duplicitats; i un altre, a l’Administració que
exerceixi la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves
competències.
És a dir, si l’administració competent, per raó de la matèria, determina que hi ha
duplicitats, l’ens local no podrà exercir la competència. El mateix succeirà si
l’administració que exerceix la tutela financera considera que el nou exercici de la
competència municipal no és sostenible financerament.
4.3. Referències normatives que conté l’LRSAL en relació a la competència
d’educació.
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Si ens centrem exclusivament en aquelles referències normatives que tenen a veure
amb l’educació, podem esmentar els preceptes següents:
L’art. 1. 8 de l’LRSAL, que dóna nova redacció a l’art. 25.1.n) de l’LRBRL. Aquest
article estableix que els ajuntaments podran tenir competències pròpies en matèria
de “participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria” i també
poden cooperar amb les administracions educatives corresponents “en la obtenció de
solars necessaris per la construcció de nous centres docents, i en la conservació,
manteniment i vigilància d’edificis de titularitat local destinats a centres públics
d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial”. Aquesta redacció és
força semblant a la que existia amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’LRSAL, si bé
prescindeix de la “participació en la programació dels ensenyaments” i de “la
intervenció en els seus òrgans de gestió”.
L’art. 1.10 de l’LRSAL que dóna nova redacció a l’art. 27.3 de l’LRBRL. Aquest article
regula les competències delegades, i estableix que l’Estat i les Comunitats
Autònomes, en l’exercici de les respectives competències, podran delegar en els
municipis l’exercici de les seves competències. Si bé la delegació ha de millorar
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser
concorde amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Pel
que fa a les matèries relacionades amb l’educació, l’article estableix que aquestes
administracions podran delegar les competències de “creació, manteniment i gestió
de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació
infantil” (apartat e) i la “realització d’activitats complementàries en els centres
docents” (apartat f). Igualment també serà possible delegar “la gestió de les
instal·lacions esportives de titularitat de la CCAA o de l’Estat, incloent les situades en
els centres docents quan tingui un ús fora de l’horari lectiu” (apartat h) i la “gestió
d’oficines unificades d’informació i tramitació administrativa” (apartat n).
La disposició addicional novena de l’LRSAL regula els convenis sobre l’exercici de
competències i serveis municipals, i segons el seu apartat primer, els convenis,
acords i altres instruments de cooperació ja subscrits, en el moment de l’entrada en
vigor de l’LRSAL (31 de desembre de 2013) per l’Estat i les comunitats autònomes
amb qualsevol classe d’entitats locals, que comportin qualsevol tipus de finançament
destinat a sufragar l’exercici de competències delegades o competències diferents de
les que enumeren els arts. 25 i 27 de l’LRBRL s’han d’adaptar al que preveu l’LRSAL
a 31 de desembre de 2014. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin adaptat,
aquests convenis queden sense efecte.
La disposició addicional quinzena de l’LRSAL, que regula l’assumpció per les
comunitats autònomes de les competències relatives a l’educació. Segons aquesta
disposició, les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i de les hisendes locals han de fixar els termes en què les comunitats
autònomes han d’assumir la titularitat de les competències que es preveuen com a
pròpies del municipi, encara que hagin estat exercides per una diputació provincial o
una entitat equivalent, o per qualsevol altra entitat local, que participi en la vigilància
del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperi amb les administracions
educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de
nous centres docents, així com la conservació, el manteniment i la vigilància dels
edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació
primària o d’educació especial, per la qual cosa s’ha de preveure el traspàs
corresponent de mitjans econòmics, materials i personals.
4.4. Impacte de l’LRSAL sobre les competències educatives dels ens locals
Per valorar l’impacte real de l’LRSAL sobre les competències educatives dels ens
locals catalans cal tenir present la normativa sectorial d’educació, però també la
normativa bàsica de règim local i la normativa de règim local catalana, doncs també
la Generalitat de Catalunya té reconegudes competències en matèria de règim local.
En aquest sentit, cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens
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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 determinats serveis
educatius.
En tot cas cal que analitzem amb caràcter previ, si és possible que una llei bàsica
estatal sigui l’instrument idoni legalment per atribuir o treure competències educatives
als ens locals, quan la competència sigui de la comunitat autònoma.
Si només tenim present quina és i ha estat la intenció del legislador estatal amb
l’aprovació de l’LRSAL, podríem concloure ràpidament que efectivament l’estat pot
treure i atribuir competències als ens locals, perquè el propòsit de la norma, segons
el seu preàmbul, és la racionalització de les competències locals per assolir una
administració, una competència. Si això fos així, significaria que el llistat de matèries
que contempla l’art. 25.2 de l’LRBRL seria l’únic possible, i que només les matèries
que figuressin allà podrien constituir les competències pròpies dels ens locals. Sens
perjudici que la resta de matèries poguessin ser delegades en els termes fixats a l’art.
27 de l’LRBRL, o constituir “competències diferents de les pròpies” de l’art. 7.4 de
l’LRBRL.
Ara bé la qüestió no es resol tan ràpidament, ni tan fàcilment, perquè cal integrar
l’LRSAL i la modificació que fa de l’LBRL, amb la resta de previsions normatives del
bloc de la constitucionalitat i de la interpretació que n’ha fet del mateix el Tribunal
Constitucional. Per tant, també cal interpretar l’LRSAL a la llum de la CE i de l’EAC.
Quin fet ens porta a examinar si una competència que és assumida per una
comunitat autònoma mitjançant el seu respectiu estatut d’autonomia, pot ser
“modulada” per una disposició bàsica de l’estat sobre règim local? I quins serien els
efectes jurídics sobre l’atribució competencial en favor dels ens locals d’una
normativa autonòmica, com per exemple la que fa la LEC en favor dels municipis.
D’acord amb la lògica constitucional, i tenint present la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, la resposta hauria de ser, no. És a dir, 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 VELASCO CABALLERO 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)”. De fet una norma bàsica estatal no
disposaria de la suficient força normativa per desplaçar l’aplicació directa d’una
norma estatutària (que és norma institucional bàsica en la respectiva comunitat
autònoma segons l’art. 147.1 de la CE).
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”, 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 essent titulars de les competències que actualment els
atribueixen les lleis sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin
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estat aprovades en virtut de llurs competències.
En definitiva, la interpretació que hem fet fins ara ens permet concloure que l’atribució
competencial als governs locals, que fa l’art. 84.2 de l’EAC i que desenvolupa la LEC,
és compatible amb la reducció de la garantia institucional de l’autonomia municipal
que ha fet el legislador bàsic estatal amb l’LRSAL, doncs el legislador estatutari
atorga competències als governs locals respecte d’àmbits materials on la Generalitat
de Catalunya és la competent.
Feta aquesta interpretació, el pas següent és analitzar quines són les competències
concretes que l’EAC i la LEC atorguen als municipis, doncs el que sí resulta
d’aplicació són les condicions que l’art. 7 de l’LRBRL estableix per considerar una
competència com a pròpia d’un ens local, és a dir, l’atribució formal i material per una
llei de la competència o de l’obligació de prestar un determinat servei públic en
matèria d’educació. Per fer això caldrà analitzar l’LRSAL, l’EAC i la LEC amb un cert
grau de detall.
4.5. Els serveis educatius de competència local en el marc normatiu català. En
concret, l’exercici del servei públic municipal de les escoles bressol com a
competència pròpia o delegada (art. 51 en relació amb 159.4 LEC).
Des de la perspectiva dels ens locals cal tenir present que l’art. 84.2.g) de l’EAC
realitza un reconeixement estatutari en matèria d’educació en favor dels governs
locals. Concretament, pel que fa a l’educació infantil els hi reconeix competència
pròpia en matèria de “planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la
participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme
municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres
públics i el calendari escolar”.
Les previsions en matèria d’educació de l’EAC han estat desenvolupades per la Llei
12/2009, de 12 de juliol, d’educació (LEC). I pel que fa a les competències educatives
dels ens locals, cal fixar-se en l’establert, fonamentalment, als arts. 159, 163 i 164,
però també als arts. 172 i 173.
Pel que fa a les competències en matèria d’educació, el redactat de la LEC permet
defensar que les competències municipals en matèria d’educació, sempre que ens
referim als ensenyaments educatius enumerats a l’article 51 LEC (entre els quals,
educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional,
ensenyaments d’idiomes, artístics, esportius i educació d’adults), poden ser tant
pròpies com delegades per part de la Generalitat de Catalunya, però en cap cas
podrien tenir la consideració de competències impròpies.
Els Ajuntaments poden defensar, en relació amb els serveis educatius locals, que es
troben davant de l’exercici de competències pròpies si invoquen els següents
preceptes de la LEC:
• L’article 156 LEC preveu que l'Administració educativa és l'Administració de la
Generalitat i actua per mitjà del Departament i que els ens locals tenen la condició
d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord amb
l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb el
que estableix aquesta llei.
• L’article 90 LEC preveu que els centres educatius disposen d'autonomia en els
àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials i en
exercici de l'autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar
objectius addicionals i definir les estratègies per a assolir-los, organitzar el centre,
determinar els recursos que necessita i definir els procediments per a aplicar el
projecte educatiu.
• L’article 97 LEC preveu que els centres que presten el Servei d'Educació de
Catalunya exerceixen l'autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i
poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els
mètodes pedagògics i els criteris d'avaluació i que han de determinar les
característiques específiques de l'acció tutorial, del projecte lingüístic i de la carta de
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compromís educatiu.
• L’article 98 LEC preveu que els centres que presten el Servei d'Educació de
Catalunya exerceixen l'autonomia organitzativa per mitjà d'una estructura
organitzativa pròpia i de les normes d'organització i funcionament.
• L’article 99 LEC preveu que la gestió dels centres públics és responsabilitat de la
direcció de cada centre i l'autonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada
cas:
a) La gestió del professorat, del personal d'atenció educativa i del personal
d'administració i serveis.
b) L'adquisició i la contractació de béns i serveis.
c) La distribució i l'ús dels recursos econòmics del centre.
d) El manteniment i el millorament de les instal·lacions del centre, en el cas dels
centres que imparteixen educació secundària.
e) L'obtenció, o l'acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals.
• L’article 102 LEC preveu que els centres públics, en els termes establerts pel títol
VIII, disposen d'un conjunt de docents i de professionals d'atenció educativa que
formen l'equip de suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, que
l'Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a proposta
de la direcció del centre i que la direcció de cada centre públic està habilitada per a
intervenir en l'avaluació de l'activitat docent i de gestió del personal del centre.
• L’article 159 LEC preveu que 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 aquest article i que els ens
locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament, d'acord
amb la programació de l'oferta educativa.
• Pel que fa als ensenyaments artístics, l’article 65.4 LEC preveu que s'imparteixen
en escoles artístiques, centres especialitzats, centres superiors i altres centres
públics o privats autoritzats per l'Administració educativa, i també en centres
educatius integrats, que permeten als alumnes de cursar simultàniament els
ensenyaments artístics professionals i l'educació secundària.
• Pel que fa a la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i
d'altres serveis escolars, tal i com preveu l’article 159.5 LEC estaríem davant d’un
servei comarcal i no municipal i per tant, la competència per a la seva prestació
correspondria als consells comarcals.
Els Ajuntaments poden defensar que es troben davant de l’exercici de competències
delegades per la Generalitat de Catalunya si invoquen els següents preceptes de la
LEC:
• L’article 8.1 LEC preveu que el sistema educatiu comprèn els ensenyaments
regulats en el títol V, els centres que els imparteixen i els serveis educatius,
qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu
sistema de finançament.
• L’article 42 LEC preveu que en el sistema educatiu de Catalunya, definit per l'article
8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 21 de l'Estatut i
que el Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d'Educació de
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb
fons públics, garanteix a totes les persones l'accés a una educació de qualitat i en
condicions d'igualtat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts i que
el sosteniment dels centres públics atén el que estableixen, amb criteris de
suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, els convenis subscrits
entre l'Administració educativa i l'Administració local.
• L’article 43.2 LEC preveu que el Govern ha de garantir que la prestació del Servei
d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el procés d'assoliment
de l'equitat i l'excel·lència.
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• L’article 45.1 LEC preveu que per mitjà de convenis amb els ens locals, es creen,
es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens local i
l’article 74.1 LEC preveu que correspon al Govern, en el marc de la programació
educativa, crear i suprimir centres educatius públics. La creació de centres públics de
titularitat de les administracions locals es fa per conveni.
• L’article 199 LEC preveu que el Govern ha de garantir la gratuïtat de l'escolarització
dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2 i ha de sostenir amb els recursos
econòmics necessaris els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya,
d'acord amb la programació educativa i l’article 204.2 LEC preveu que els convenis
entre el Departament i els ens locals que estableixen finançament del funcionament
de centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de
prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la
Generalitat.
• La Disposició Addicional Quarta LEC preveu que el Departament ha de revisar amb
caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa referència la
disposició final segona, amb l’objectiu d’assegurar que els compromisos adquirits en
convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l’evolució real dels costos i
dels preus.
• La Disposició Final Primera LEC preveu que el Govern ha de garantir els recursos
suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat dels quals delegui en els
ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, formalitzada per conveni entre
el Departament i l’ens local corresponent, ha d’anar acompanyada de l’assignació
dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a
l’assignació dels recursos s’ha de tenir en compte el finançament del cost total i
efectiu dels serveis delegats, que s’ha de fixar d’acord amb les entitats
municipalistes. L’assignació de recursos ha d’ésser una condició necessària perquè
entri en vigor la delegació de la competència. També preveu que el Departament ha
d’habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris i suficients, que
permetin finançar els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals amb
relació al segon cicle d’educació infantil, l’educació obligatòria, el batxillerat, els
programes de qualificació professional inicial, la formació professional, l’educació
especial, els ensenyaments d’idiomes o esportius o altres que es puguin acordar per
a millorar l’equitat i la qualitat del Servei d’Educació d Catalunya i que el
Departament ha d’habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris,
que permetin establir amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per a la
realització de les activitats extraescolars i els plans i programes socioeducatius
específics.
• La Disposició Final Segona LEC preveu que el Govern, a fi d’assolir els objectius
d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al
sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en
educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa
educativa a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut.
• En el cas de les escoles bressol, escoles artístiques i escoles d’adults s’ha de tenir
en compte el que preveu l’article 159.4 LEC: “ ... 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.“ i per tant, si en el moment de la
seva creació es va formalitzar el corresponent conveni amb la Generalitat de
Catalunya que alhora preveia la seva fórmula de finançament, s’estaria davant de
l’exercici d’una competència delegada.
A més a més, l’article 198 LEC preveu que la Generalitat de Catalunya, en els termes
que determini la programació, ha d'establir una oferta de places per a infants de zero
a tres anys i ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places
per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal.
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4.6. En conclusió, l’activitat de foment consistent en la concessió de beques de
menjador a infants matriculats a les escoles bressol municipals pel curs 2016-2017,
d’acord amb l’art. 25 LRBRL, en la redacció vigent actualment d’acord amb l’LRSAL,
és una activitat complementària a la competència municipal per a crear, organitzar i
gestionar centres públics que imparteixen el primer cicle d'educació infantil atribuïda
als ens locals per l’art. 159.4 LEC, i l’art. 84 2 g) de l’EAC que reconeix als governs
locals la competència per planificar, ordenar i gestionar l’educació infantil; mitjançant
aquesta activitat de foment complementària es facilita per part d’aquesta
administració l’accés en condicions d’equitat dels infants a aquesta etapa educativa,
no obligatòria, cobrint parcialment part dels serveis que s’hi presten, el servei de
menjador, a través del programes d’interès social aprovats a l’efecte en concurrència
pública, en tot cas sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del
municipi i en el marc normatiu vigent en matèria de subvencions.
La competència municipal per a crear, organitzar i gestionar centres públics que
imparteixen el primer cicle d'educació infantil atribuïda als ens locals per l’art. 159.4
LEC, i l’art. 84 2 g) de l’EAC que reconeix als governs locals la competència per
planificar, ordenar i gestionar l’educació infantil es pot exercir com a competència
pròpia de l’Ajuntament o com a competència delegada per la Generalitat, si en el
moment de la seva creació es va formalitzar el corresponent conveni amb la
Generalitat de Catalunya que alhora preveia la seva fórmula de finançament, d’acord
amb els articles de la LEC analitzats en el cos de l’informe, en el marc de l’LRSAL i
del Decret llei 3/2014.
5. L’article 16 Annex IV BEP determina que les subvencions s’atorgaran als qui
obtinguin millor valoració d’entre els que haguessin acreditat el compliment de les
condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiària. I en aquest sentit
disposa que les convocatòries concretaran els criteris de valoració de les sol·licituds
en funció de la naturalesa de l’activitat o l’interès públic perseguit, i establirà la
ponderació dels mateixos.
En relació als òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment, l’article 21 BEP estableix que l’òrgan instructor serà el regidor
competent per l’àmbit d’actuació al que es destini la subvenció o funcionari en qui
delegui. L’òrgan competent per a l’aprovació és l’alcalde, previ informe favorable de la
Junta de Govern Local, a proposta de la comissió d’adjudicació de beques de les
escoles bressol municipals.
En relació a la resolució definitiva de concessió l’article 22 Annex IV BEP estableix
que farà referència, a efectes de motivació, al compliment de la present ordenança i
de les condicions de la convocatòria i haurà de contenir allò establert a l’article 25
LGS. Així mateix el termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres
mesos des de la sol·licitud, la manca de resolució dins d’aquest termini produirà
efectes desestimatoris, tret que les bases prevegin altrament.
6. La base núm. 8 de les bases específiques per a la concessió de beques individuals
del servei de menjador escolar del curs 2016-2017 per a l'alumnat de les escoles
bressol municipals, va disposar el procediment de concessió de beques d’Escoles
Bressol Municipals de la següent manera:
a) El Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, finalitzat el període de
presentació de sol·licituds, les rebrà, comprovarà la concurrència dels requisits
generals i acadèmics de les mateixes i la documentació complementària presentada,
revisarà les sol·licituds i les justificacions de la despesa i emetrà informe tècnic de
proposta d’atorgament, de denegació o de revisió i esmenes, en cada cas, que serà
elevat a la Comissió d’adjudicació que el conformarà.
b) Es crea en dependència de la Regidoria de Badalona Educadora, la Comissió
d’adjudicació d’ajuts de les escoles bressols municipals, per tal de garantir els
principis de transparència en l’atorgament d’aquests ajuts. La designació dels seus
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components es realitzarà per resolució del regidor de Badalona Educadora i estarà
composada per:
El cap del Servei d’Educació, que presidirà la comissió.
Un tècnic/a del Departament d’Educació, que actuarà com a secretari/ària.
Un/a tècnic/a de l’Àrea de Badalona Justa i Inclusiva, com a vocal.
c) Serà funció de la comissió d’adjudicació de beques de les escoles bressols
municipals:
• Revisar les sol·licituds i la documentació presentada, comprovar que l’imprès
de sol·licitud ha estat correctament completat i que s’ha aportat la
documentació requerida.
En el supòsit que les dades siguin incompletes o manqui documentació, la
comissió d’ajuts farà públic al tauler d’anuncis la relació de les sol·licituds
afectades i establirà un termini no superior a deu dies hàbils per efectuar les
correccions pertinents i perquè les persones interessades puguin esmenar o
completar les dades o adjuntar la documentació no presentada inicialment.
Les persones interessades que transcorregut aquest termini no esmenin les
errades esmentades es considerarà que desisteixen de la seva petició, la
qual s’arxivarà sense cap més tràmit.
• Aplicar el barem a les sol·licituds, segons els criteris establerts a la base
sisena.
• Elaborar la proposta d’adjudicació/denegació d’ajuts i elevar-la a la Junta de
Govern Local.
• Iniciar, si s’escau, procediments de modificació o extinció dels ajuts i revisar
els ajuts concedits sempre que es produeixi un canvi en la situació
socioeconòmica dels beneficiaris.
d) D’acord amb el què disposa l’article 42 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’indica el taulell
d’anuncis, la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona i els taulells d’anuncis de
cadascuna de les escoles, com a lloc on es publicaran els requeriments substituint a
les notificacions i tenint els mateixos efectes. Això, sense perjudici, que es puguin
utilitzar, donat l’abast de la convocatòria, d’altres mitjans de difusió i comunicació de
les diferents fases del procediment, com ara la web municipal.
7. La base núm. 9 de les bases específiques per a la concessió de beques individuals
del servei de menjador escolar del curs 2016-2017 per a l'alumnat de les escoles
bressol municipals, va regular la resolució de la convocatòria de concessió de beques
d’Escoles Bressol Municipals de la següent manera:
L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de beques és l’alcaldessa, a proposta
de la Junta de Govern Local, previ informe de la comissió d’adjudicació d’ajuts de les
escoles bressol municipals.
La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses
corresponents, correspondrà al regidor/a de l’Àrea de Badalona Educadora.
L’esmentada resolució contindrà per centres tres annexos:
• Annex 1. Beques concedides: relació de l’alumnat al que s’ha adjudicat una
beca, identificat amb el número de registre de la sol·licitud, relacionat per
centres i ordenat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus atorgat.
• Annex 2. Sol·licituds en llista d’espera. Segons les bases s’hi haurien de
relacionar aquelles sol.licituds en llista d’espera, però no n’hi ha.
• Annex 3. Sol·licituds excloses: relació de sol·licituds excloses per no reunir
algun o algun dels requisits exigits, o per no assolir la puntuació mínima
requerida a la clàusula 7.2, relacionada per centres i identificada amb el
número de registre de la sol·licitud.
Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis municipal, a la web municipal i
es remetrà als centres educatius per a la seva publicació en el taulell d’anuncis del
centre.
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Atès el gran nombre de beques que abasta aquesta convocatòria i la possibilitat de
concessió fora del termini ordinari, es podran fer resolucions parcials d’adjudicació a
mesura que el Depart. d’Educació i la Comissió d’adjudicació proposin els
beneficiaris.
8. La clàusula 20.8 del Plec de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte de
gestió i funcionament en la modalitat de concessió del servei públic de les escoles
bressol municipals (EBM) Ralet Ralet, Nero Nas, Pam i Pipa, Uni Dori i Virolet
disposa, pel que fa al règim econòmic i financer i a ajuts i beques, que l’Ajuntament
efectuarà mensualment, amb submissió a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que sigui vigent, una llista de
beneficiaris de cada tipus d’ajut amb el respectiu import econòmic: l’adjudicatari
emetrà una factura per al total, acompanyada de la còpia conformada de la llista de
beneficiaris.
9. La despesa per atendre la concessió de les subvencions de referència, és 160.503,56
euros pel curs 2016-2017. D’aquest import, 45.650,01 euros aniran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 321-3262-48007 del pressupost municipal de 2016, i la
quantitat restant, 114.853,55 euros, restarà condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
10. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de beques és l’alcaldessa, a proposta
de la Junta de Govern Local, previ informe de la comissió d’adjudicació de beques de
les escoles bressol municipals, d’acord amb la base reguladora 9.
Proposta de Resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als fets i als 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.- PROPOSAR a l’Alcaldessa la concessió de beques de menjador de les escoles
bressol municipals per al curs 2016-2017, de conformitat amb el contingut de l’Annex 1.
Beques concedides: relació de l’alumnat al que s’ha adjudicat una beca, identificat amb el
número de registre de la sol·licitud arxivada al Servei d’Educació, com a part integrant de
l’expedient, relacionat per centres i ordenat per ordre de puntuació, amb indicació del tipus
atorgat, de conformitat amb l’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació de
data 25 d’octubre de 2016, l’acord de la Comissió d’adjudicació de beques de la mateixa
data i les bases aprovades per Acord de Ple de data 31 de maig de 2016, amb el següent
contingut:
Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre
371

NERO NAS

16

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)
80%

101,36 €

10

1.013,60 €

379

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

380

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

383

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

384

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

395

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

411

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

414

NERO NAS

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

403

NERO NAS

15

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

377

NERO NAS

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

378

NERO NAS

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

386

NERO NAS

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

Centre escolar

Puntuació
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419

NERO NAS

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

420

NERO NAS

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

368

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

374

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

375

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

388

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

391

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

438

NERO NAS

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

387

NERO NAS

12

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

413

NERO NAS

12

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

367

NERO NAS

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

417

NERO NAS

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

424

NERO NAS

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

430

NERO NAS

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

366

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

392

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

406

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

415

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

423

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

433

NERO NAS

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

376

NERO NAS

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

397

NERO NAS

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

398

NERO NAS

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre
436

NERO NAS

9

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)
50%

63,35 €

10

633,50 €

381

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

390

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

399

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

400

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

401

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

418

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

425

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

426

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

431

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

447

NERO NAS

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

372

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

382

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

393

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

405

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

410

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

Centre escolar

Puntuació
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432

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

442

NERO NAS

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

373

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

408

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

416

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

421

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

422

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

446

NERO NAS

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

369

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

385

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

394

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

396

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

404

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

423

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

427

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

434

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

435

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

439

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

441

NERO NAS

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre

Puntuació

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)

Centre escolar

Import

Mesos

Total
beca
menjador

489

PAM I PIPA

17

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

493

PAM I PIPA

17

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

468

PAM I PIPA

16

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

480

PAM I PIPA

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

449

PAM I PIPA

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

454

PAM I PIPA

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

465

PAM I PIPA

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

455

PAM I PIPA

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

482

PAM I PIPA

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

451

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

453

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

456

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

457

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

459

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

460

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

461

PAM I PIPA

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

462

PAM I PIPA

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

463

PAM I PIPA

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

470

PAM I PIPA

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

471

PAM I PIPA

7

50%

63,35 €

10

633,50 €
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472

PAM I PIPA

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

448

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

452

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

473

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

474

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

481

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

491

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

495

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

496

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

497

PAM I PIPA

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

469

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

475

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

484

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

485

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

488

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre

Puntuació

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)

Centre escolar

Import

Mesos

Total
beca
menjador

494
498

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

PAM I PIPA

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

511

RALET RALET

17

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

517

RALET RALET

15

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

519

RALET RALET

15

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

509

RALET RALET

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

520

RALET RALET

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

540

RALET RALET

13

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

510

RALET RALET

12

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

501

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

512

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

525

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

526

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

527

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

537

RALET RALET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

504

RALET RALET

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

539

RALET RALET

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

500

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

513

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

514

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

516

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

530

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

542

RALET RALET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

503

RALET RALET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €
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507

RALET RALET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

508

RALET RALET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

524

RALET RALET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

544

RALET RALET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

499

RALET RALET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

518

RALET RALET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

523

RALET RALET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

528

RALET RALET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

541

RALET RALET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

506

RALET RALET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

536

RALET RALET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre

Puntuació

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)

Centre escolar

Import

Mesos

Total
beca
menjador

538

RALET RALET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

502

RALET RALET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

521

RALET RALET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

522

RALET RALET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

532

RALET RALET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

575

UNI DORI

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

554

UNI DORI

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

560

UNI DORI

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

561

UNI DORI

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

569

UNI DORI

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

559

UNI DORI

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

571

UNI DORI

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

573

UNI DORI

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

574

UNI DORI

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

577

UNI DORI

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

555

UNI DORI

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

578

UNI DORI

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

549

UNI DORI

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

565

UNI DORI

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

568

UNI DORI

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

580

UNI DORI

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

546

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

547

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

557

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

562

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

563

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

564

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

567

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €
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582

UNI DORI

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

548

UNI DORI

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

553

UNI DORI

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

556

UNI DORI

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

558

UNI DORI

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

576

UNI DORI

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

627

VIROLET

14

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre

Puntuació

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)

Centre escolar

Import

Mesos

Total
beca
menjador

591
606

VIROLET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

VIROLET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

607

VIROLET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

608

VIROLET

11

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

635

VIROLET

10

80%

101,36 €

10

1.013,60 €

587

VIROLET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

596

VIROLET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

597

VIROLET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

628

VIROLET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

638

VIROLET

9

50%

63,35 €

10

633,50 €

585

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

590

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

598

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

602

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

618

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

632

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

633

VIROLET

8

50%

63,35 €

10

633,50 €

588

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

589

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

604

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

605

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

617

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

621

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

622

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

625

VIROLET

7

50%

63,35 €

10

633,50 €

592

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

593

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

619

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

620

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

626

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

630

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €
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634

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

637

VIROLET

6

50%

63,35 €

10

633,50 €

586

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

599

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

Annex 1 BEQUES CONCEDIDES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
num.
Registre

Puntuació

Modalitat *
màxima (80%)
mínima (50%)

Centre escolar

Import

Mesos

Total
beca
menjador

600
601

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

603

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

611

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

612

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

615

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

644

VIROLET

5

50%

63,35 €

10

633,50 €

(*) Modalitat màxima:
(*) Modalitat mínima:

80 %. Puntuació total igual o superior a 10 punts 101,36 €
50 %. Puntuació entre 5 i 9 punts 63,35 €

SEGON.- PROPOSAR a l’Alcaldessa l’exclusió de les sol·licituds de beques de menjador
que es relacionen per no reunir algun o algun dels requisits exigits, o per no assolir la
puntuació mínima requerida a la clàusula 7.1, relacionada per centres i identificada amb el
número de registre de la sol·licitud, com Annex 3, de conformitat amb l’informe tècnic emès
pel cap del Departament d’Educació de data 25 d’octubre de 2016, l’acord de la Comissió
d’adjudicació de beques de data 25 d’octubre de 2016 i les bases aprovades per Acord de
Ple de data 31 de maig de 2016, amb el següent contingut:
Annex 3 SOL·LICITUDS EXCLOSES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
Registre

Centre escolar

Puntuació

Motiu de l'exclusió

389

NERO NAS

4

409

NERO NAS

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts
Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

437

NERO NAS

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

440

NERO NAS

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

370

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

402

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

407

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

412

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

429

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

443

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

445

NERO NAS

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts
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444

NERO NAS

2

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

464

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

466

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

467

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

478

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

486

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

487

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

490

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

492

PAM I PIPA

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

458

PAM I PIPA

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

477

PAM I PIPA

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

479

PAM I PIPA

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

450

PAM I PIPA

1

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

476

PAM I PIPA

1

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

483

PAM I PIPA

1

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

515

RALET RALET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

531

RALET RALET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

535

RALET RALET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

543

RALET RALET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

505

RALET RALET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

529

RALET RALET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

533

RALET RALET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

534

RALET RALET

2

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

545

UNI DORI

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

551

UNI DORI

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

566

UNI DORI

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

570

UNI DORI

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

550

UNI DORI

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

552

UNI DORI

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

Annex 3 SOL·LICITUDS EXCLOSES
TIPUS DE BECA: MENJADOR
Sol·licitud
Registre

Centre escolar

Puntuació

Motiu de l'exclusió

572

UNI DORI

3

581

UNI DORI

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts
Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

579

UNI DORI

2

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

583

UNI DORI

2

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

595

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

609

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

610

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

616

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

629

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

631

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

636

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

643

VIROLET

4

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

584

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

594

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

613

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

614

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts
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623

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

624

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

639

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

640

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

641

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

642

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

645

VIROLET

3

Base 7.1. Puntuació inferior a 5 punts

TERCER.- APROVAR la despesa que comporta la concessió de les beques individuals del
servei de menjador escolar, per a l'alumnat de les escoles bressol municipals pel curs
2016-2017, per import de 160.503,56 euros, dels que 45.650,01 euros corresponen a
l’actual quadrimestre del curs escolar (setembre – desembre de 2016) es pagaran amb
càrrec a la partida pressupostària 321- 3262- 48007, del pressupost municipal vigent. La
quantitat restant de 114.853,55 euros corresponen al període gener – juliol de 2017 queda
supeditada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.
Aquesta despesa s’abonarà als alumnes beneficiaris i en el seu nom a l’empresa
concessionària CLECE SA, amb NIF.- A80364243 i amb càrrec a l’aplicació pressupostària
321-3262-48007 del Pressupost municipal vigent i núm. d’operació ARC
12016000042692/1.
QUART.- CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a CLECE, SA, empresa concessionària
del servei, en el què es conté la relació de beneficiaris de beques de menjador de les
escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 per tal que emetin les factures
corresponents.
CINQUÈ.- ELEVAR a l’Alcaldessa la proposta anterior de concessió de beques de
menjador de les escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 perquè resolgui
definitivament l’expedient.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Aprovar inicialment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en
l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la modificació del Pla especial de protecció
del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa G-6, Cases dels Pescadors.
Vist l’informe subscrit en data 7 de setembre de 2016 per l’arquitecta adscrita al
Departament Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la sol·licitud efectuada per MAGS, en data 7 de setembre de 2016 i
número de registre general d’entrada 23.475, per a la tramitació de l’aprovació inicial de la
Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l’àmbit de la fitxa G-6.
Introducció
En data 29 de maig de 2008 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, típic, paisatgístic i
tradicional en l’àmbit establert a la fitxa G-6, amb l’objecte de definir la intervenció al conjunt
urbà de sis edificacions, amb tipologia d’agrupació de cases unifamiliars en filera entre
mitgeres de planta baixa i una planta pis denominades “cases de pescadors”, incloses dins
l’àmbit de la fitxa G-6, amb l’objecte de definir la intervenció al conjunt urbà de sis
edificacions, mantenint la tipologia i composició de quatre de les sis edificacions, i

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

44

Secretaria General

substituint les dues edificacions que resten per definir la configuració de la façana a
l’Avinguda Martí Pujol.
En data 18 de juliol de 2013, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, va
acordar per unanimitat aprovar la seva descatalogació per ruïna, amb la condició de què
s’elaborés un estudi descriptiu de les tipologies edificatòries constructives i d’acabats, així
com del caràcter del conjunt tot acompanyat de planimetria i fotografies (Annex), que es va
presentar posteriorment i comportà que en data 11 d’octubre de 2013, la Secretaria de la
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, informés que, amb aquest Annex,
es donava compliment a l’acord de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Barcelona.
Objecte
La formulació de la present Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni en
l’àmbit de la fitxa G-6 es planteja amb l’objectiu d’ampliar l’ús residencial previst a les quatre
edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, amb els usos comercial, sanitari,
recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines, ja permesos a les Normes urbanístiques del PGM
per a la zona de nucli antic, on es troba inclosa l’esmentada edificació. Per altra banda, es
proposa ajustar els paràmetres de composició i d’acabats de façana, necessaris per
permetre la implantació dels usos terciaris en planta baixa i, en definitiva, fer viable la
intervenció en el conjunt urbà.
Àmbit
L’àmbit de la Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni en l’àmbit de la fitxa G6 abasta les finques qualificades de zona de nucli antic (clau 12) amb front al carrer de
santa Anna, al carrer de Sant Llorenç i l’avinguda de Martí Pujol incloses en l’àmbit de la
fitxa G-6, amb una superfície total de 258 m2.
Iniciativa
La formulació de la Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni en l’àmbit de la
fitxa G-6 es planteja per iniciativa privada de MAGS i JPL, d’acord amb l’apartat 1 de
l’article 101 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU).
Planejament vigent
D’una banda, el Pla especial de Protecció del Patrimoni (Catàleg normatiu d’edificis i
conjunts urbans) va incloure les finques dins l’àmbit de la fitxa G-6: Conjunt de cases del
carrer de Santa Anna i de Sant Llorenç.
Per altra banda, la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni
historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional en l’àmbit establert
a la fitxa G-6, va definir els paràmetres de la intervenció als edificis catalogats, fixant el
manteniment de l’edificació inclosa a l’àmbit A i la composició de façanes i materials i la
regulació dels usos permesos.
En data 29 de gener de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar un acord, que
a l’apartat dispositiu primer diu literalment:
Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i, per tant, deixar sense efecte la declaració
de béns culturals d’interès local de les cases de pescadors situades als números 46 a 56
del carrer de sant Llorenç-Santa Anna (fitxa G-6, conjunt de cases) d’aquesta ciutat.
En data 18 de juliol de 2013, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona, va
acordar per unanimitat aprovar la descatalogació per ruïna de les finques del carrer Sant
Llorenç 46-48-50 i 52-54-56 de Badalona, amb la condició que s’elaborés un estudi
descriptiu de les tipologies edificatòries, constructives i d’acabats, així com del caràcter del
conjunt tot acompanyat de planimetria i fotografies.
En data 11 d’octubre de 2013, la Secretaria de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural
de Barcelona, va informar que un cop analitzat el document “Annex a l’estudi descriptiu de
tipologies edificatòries, constructives i d’acabats del conjunt de cases dels carrers de Santa
Anna i de Sant llorenç de Badalona” pels tècnics dels Serveis Territorials competents en el
tema, s’ha constatat que la documentació presentada és correcta a l’hora de donar
compliment a l’acord de la Comissió territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona.
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Justificació de l'interès públic de la Modificació del Pla especial
L'interès públic de la proposta de la present Modificació de Pla especial es justifica al
considerar que la transformació urbanística proposada participa plenament dels principis
informadors de la legislació urbanística de Catalunya: l’articulació del territori català com
una realitat ambientalment sostenible, funcionalment eficient, econòmicament competitiva i
socialment cohesionada, principis que han d’ésser l’objectiu principal de l’acció dels poders
públics i de la normativa en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
A més de permetre la viabilitat de la intervenció en el conjunt urbà catalogat, la proposta
d’ampliació dels usos terciaris a la totalitat de la planta baixa permet fomentar i diversificar
l’activitat econòmica de la ciutat, consolidant el sector de serveis al barri del Centre com a
espai de referència i potenciar un model de ciutat en què l’ús residencial s’harmonitza amb
les activitats comercials i de serveis.
Els usos terciaris proposats són coherents amb el model de desenvolupament sostenible
que evita al màxim la dispersió en el territori, redueix la mobilitat i evita desplaçaments tant
de persones com de mercaderies que congestionin les infraestructures públiques i
incrementin la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit de vehicles i potencia un model
de ciutat en què l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats comercials i de serveis, la
diversitat d’oferta i la multiplicitat d’operadors i ofereix les mateixes possibilitats per a tots
els ciutadans.
La voluntat pública local de dirigir efectivament els processos de desenvolupament urbà
mitjançant el Planejament respon a permetre assolir una cohesió territorial adequada,
mitjançant la distribució equilibrada sobre el territori de les necessitats de sòl.
Descripció de la proposta
Atenent a la necessitat de redefinir la intervenció al conjunt urbà format per sis edificacions,
amb tipologia d’agrupació de cases unifamiliars en filera entre mitgeres de planta baixa i
una planta pis denominades “cases de pescadors”, incloses dins l’àmbit de la firxa G-6, es
proposa l’ampliació de l’ús residencial previst a les quatre edificacions del conjunt urbà que
s’han de mantenir, amb els usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines.
La Modificació del Pla especial de Protecció del Patrimoni en l’àmbit de la fitxa G-6 no
modifica les qualificacions i no comporta ni l’increment del sostre edificable ni la
transformació dels usos, atès que els usos que es proposen, d’acord amb l’article 302 de
les normes urbanístiques del PGM, ja s’admeten a la zona de nucli antic.
L’ampliació dels usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines a les quatre
edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, no representa cap inconvenient per a
l’ús residencial dominant del sector, atès que es tracta d’activitats terciàries, compatibles
amb l’ús residencial. Així mateix, la mobilitat no es veurà afectada donat que actualment, en
aquesta zona ja es permeten els usos residencial, oficines, recreatiu, sanitari, assistencial,
religiós i cultural i l’oferta d’aparcament existent és suficient en relació al sostre i usos ja
implantats.
Per altra banda, a la zona on es substitueixen les dues edificacions del conjunt urbà
(denominada Àmbit A’), es proposa ajustar els paràmetres de composició i d’acabats de
façana. Concretament, es proposa que els materials d’acabat de façana d’aquesta zona
puguin ser arrebossats o petris, que la proporció de les obertures sigui quadrada o vertical
tant si es tracta de balconeres o de finestres i s’elimina que l’obertura de planta baixa amb
front a l’Avinguda de Martí Pujol sigui contínua.
Conclusió
S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl i,
per tant, res s’oposa a procedir amb la tramitació proposada.”
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Així mateix, en data 15 de setembre de 2016 el Departament Jurídic d’Urbanisme de l’àmbit
de Badalona Habitable ha emès informe favorable a l’aprovació inicial de la proposta
presentada que es transcriu literalment a continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
El mes de setembre d’enguany es presentà per part de la senyora MAGS i el senyor JPL, la
proposta de Pla Especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa G-6,
Cases dels Pescadors de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa G-6,
Cases dels Pescadors.
L’àmbit del present Pla especial de protecció del Patrimoni en l’àmbit de la fitxa G-6 abasta
les finques qualificades de zona de nucli antic (clau 12) amb front al carrer de santa Anna,
al carrer de Sant Llorenç i l’avinguda de Martí Pujol incloses en l’àmbit de la fitxa G-6, amb
una superfície total de 258 m2.
Respecte la proposta presentada, en data 7 de setembre de 2016 l’arquitecta adscrita al
Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que l’objecte de la proposta presentada es planteja amb l’objectiu d’ampliar l’ús
residencial previst a les quatre edificacions del conjunt urbà que s’han de mantenir, amb els
usos comercial, sanitari, recreatiu, esportiu, cultural i d’oficines, ja permesos a les Normes
urbanístiques del PGM per a la zona de nucli antic, on es troba inclosa l’esmentada
edificació. Per altra banda, es proposa ajustar els paràmetres de composició i d’acabats de
façana, necessaris per permetre la implantació dels usos terciaris en planta baixa i, en
definitiva, fer viable la intervenció en el conjunt urbà.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
De conformitat amb l’article 67.1 apartat d) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant
TRLUC), es tracta d’un pla especial urbanístic de desenvolupament que es tramita per
iniciativa privada per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
A l’expedient administratiu 10/A4-16 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències
sectorials.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la tècnica del departament de Planejament urbanístic no
trobem raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual
és la de un acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del
resultat d’aquesta fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional
adoptat per l’òrgan competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui
aprovada amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMRLC). Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de
Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de
juny de 2015.”
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En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona, a l’àmbit establert a la fitxa G-6, Cases dels Pescadors. Aquesta figura derivada
de planejament urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació Municipal a
l’empara dels articles 78 i 101 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que
caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la
premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
8. Aprovar inicialment la modificació del PERI del barri Manresà a l'entorn del carrer
Murillo.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de modificació del PERI de Manresà a l’entorn
del carrer Murillo de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 21 de novembre de 2016 per l’arquitecta del Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació inicial la Modificació del PERI de Manresà
a l’entorn del carrer Murillo.
Objecte
La formulació de la Modificació del PERI de Manresà a l’entorn del carrer Murillo es planteja
amb l’objectiu de mantenir la nau industrial existent de l’empresa de Muebles Rojas,
ajustant qualificacions per tal d’obrir el carrer paral·lel al carrer Occitània, i que connecta
carrer Velázquez i carrer Murillo.
Àmbit
L’àmbit d’aquest Planejament correspon a un conjunt de quatre parcel·les incloent els vials
d’entorn i és de forma irregular. Està delimitat pel carrer d’Occitània, carrer de Velázquez, el
límit del nou carrer proposat, les parcel·les 8703801 i 8703802 i el carrer de Murillo, amb
una superfície total de l’àmbit de 5.777m².
Iniciativa
D’acord amb l’article 76 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, l’Ajuntament formula per iniciativa pública la present
modificació de PERI.
Planejament vigent
Com a antecedent que resol la gestió del planejament que ens ocupa, el 13 de maig de
2015 es va aprovar per Junta el Projecte de reparcel·lació en aquest àmbit.
Així, doncs, la parcel·la ocupada per Muebles Rojas passà a ser adjudicada com a finca
Municipal en el projecte de reparcel·lació.
Per tal de mantenir l’edificació de la fàbrica actual de Muebles Rojas, s’adquireix la parcel·la
i es reorienta la directriu del nou carrer que connecta c/Velázquez - c/ Murillo.
L’àmbit està classificat de sòl urbà qualificat de sistema d’equipament en la parcel·la
industrial de Muebles Rojas, viari en la parcel·la industrial veïna i de zona 14.1 en les dues
parcel·les , actualment com a sòl sense edificar, incloent també un fragment de zona 15.
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El planejament urbanístic vigent d’aplicació a l’àmbit de la Modificació del PERI és el
següent:
- Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
- PERI Manresà
Data aprovació: 18/07/1984. Data publicació: 16/08/1985
- Modificació PGM Manresà
Data aprovació: 08/03/1994. Data publicació: 25/04/1994
- PE Manresà
Data aprovació: 11/10/1994. Data publicació: 13/01/1995
- Modificació PE al barri de Manresà, àmbit UA1
Data aprovació: 17/11/2010. Data publicació: 14/12/2010
Per a totes les determinacions no modificades en el present planejament seran d’aplicació
les contingudes en el PERI de Manresà i totes les modificacions que afectin l’àmbit de la
Modificació que ens ocupa.
Justificació de l'interès públic de la Modificació del PERI de Sistrells
L'interès públic de la proposta de la present modificació de Pla especial es justifica al
considerar que la transformació urbanística proposada participa plenament dels principis
informadors de la legislació urbanística de Catalunya: l’articulació del territori català com
una realitat ambientalment sostenible, funcionalment eficient, econòmicament competitiva i
socialment cohesionada, principis que han d’ésser l’objectiu principal de l’acció dels poders
públics i de la normativa en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
La proposta d’actuació pública impulsa una operació de recuperació del patrimoni industrial
badaloní amb una operació de reduïda dimensió i de fàcil execució. La voluntat pública
local de dirigir efectivament els processos de desenvolupament urbà mitjançant el
planejament respon a permetre assolir una cohesió territorial adequada, mitjançant la
distribució equilibrada sobre el territori de les necessitats de sòl.
Descripció de la proposta
La proposta de Modificació de PERI de Manresà a l’entorn del carrer Murillo consisteix en
reordenar el sòl corresponen a l’àmbit proposat dins de la Unitat d’Actuació 1 del PERI
Manresà, d’acord amb les qualificacions existents, ajuntant-les puntualment, per tal de
permetre el manteniment de la fàbrica que ocupa Muebles Rojas i l’obertura del carrer ja
previst en el Planejament vigent, ajustant la seva directriu de manera més coherent.

7b
5
14.1
15
Sup. Total

PLANEJAMENT
VIGENT
Sup.
2.549
m²
1.682
m²
1.451
m²
95
m²
5.777
m²

PLANEJAMENT
PROPOSAT
Sup.
2.604
1.777
1.451
0
5.777

m²
m²
m²
m²
m²

L’àmbit d’aquest Planejament s’amplia a les dues parcel·les qualificades de zona 14.1, per
tal de poder traslladar el sostre provinent de la zona 15 (planejament vigent) que es
transforma en vial en la proposta (260m2 de sostre).
En el plànol normatiu P.1 es grafíen les qualificacions i les condicions d’edificació.
Conclusió
S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i,
per tant, res s’oposa a procedir amb la tramitació proposada.”
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Així mateix, en data 22 de novembre de 2016 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme
ha emès informe favorable a la nova aprovació inicial de la proposta presentada, que es
transcriu literalment a continuació:

“I. PROPOSTA PRESENTADA
El mes de juny de 2016 es redacta per part del Departament de Planejament Urbanístic, la
proposta de modificació del PERI de Manresà a l’entorn del carrer Murillo de Badalona, que
té per objecte mantenir la nau industrial existent de l’empresa de Muebles Rojas, ajustant
qualificacions per tal d’obrir el carrer paral·lel al carrer Occitània, i que connecta carrer
Velázquez i carrer Murillo.
L’àmbit d’aquest planejament correspon a un conjunt de quatre parcel·les incloent els vials
d’entorn i és de forma irregular. Està delimitat pel carrer d’Occitània, carrer de Velázquez, el
límit del nou carrer proposat, les parcel·les 8703801 i 8703802 i el carrer de Murillo, amb
una superfície total de l’àmbit de 5.777m².
Respecte la proposta presentada, en data 21 de novembre de 2016 l’arquitecta del
departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que l’objecte de la proposta presentada és reordenar el sòl corresponen a l’àmbit
proposat dins de la Unitat d’Actuació 1 del PERI Manresà, d’acord amb les qualificacions
existents, ajuntant-les puntualment, per tal de permetre el manteniment de la fàbrica que
ocupa Muebles Rojas i l’obertura del carrer ja previst en el Planejament vigent, ajustant la
seva directriu de manera més coherent.
La proposta d’actuació pública impulsa una operació de recuperació del patrimoni industrial
badaloní amb una operació de reduïda dimensió i de fàcil execució. La voluntat pública
local de dirigir efectivament els processos de desenvolupament urbà mitjançant el
planejament respon a permetre assolir una cohesió territorial adequada, mitjançant la
distribució equilibrada sobre el territori de les necessitats de sòl.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
De conformitat amb l’article 67.1 apartat d) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant
TRLUC), es tracta d’un pla especial urbanístic de desenvolupament que es tramita per
iniciativa pública per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
A l’expedient administratiu 11/A5-16 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències
sectorials.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la tècnica del departament de Planejament urbanístic no
trobem raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual
és la de un acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del
resultat d’aquesta fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional
adoptat per l’òrgan competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui
aprovada amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
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del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMRLC). Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de
Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de
juny de 2015.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació del PERI de Manresà a l’entorn del
carrer Murillo de Badalona. Aquesta figura derivada de planejament urbanístic d’iniciativa
pública i es tramita per aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que
caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la
premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s’escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
9. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de
la Unió Vidriera.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla de Millora
Urbana de la Unió Vidriera de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 21 de novembre de 2016 per la Cap del Departament de
Planejament urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la sol·licitud efectuada pel senyor JMC en nom i representació de
les entitats “Edificios Valls S.L.” i “ILUCRI S.L.” en data 20 de setembre de 2016 i número
de registre general d’entrada 24444, per a la tramitació de la Modificació puntual del Pla de
Millora Urbana del Sector de la Unió Vidriera de Badalona.
Objecte
L’objecte es adequar el Pla de Millora Urbana del Sector de la Unió Vidriera (PMU) a la
Modificació puntual de les NU del PGM a Badalona, aprovada el 31 de març de 2015, on a
l’article 357.2 es determina que els índex d’edificabilitat brut i complementari zonal podran
ser d’un màxim de 1,08 m2st/m2s i 0,12 m2 st/m2s respectivament.
En concret s’aplicarà:
En el Polígon 1 determinar el màxim admissible per si en algun moment es desitges
transformar part del sostre complementari executat a habitatge, es pugui fer.
En el Polígon 2, que està en fase de desenvolupament, delimitar exactament el metres i
situar-lo en el seu emplaçament.
En el Polígon 3 determinar el màxim admissible per si en el moment que es tramiti el
Projecte de Reparcel·lació els propietaris puguin valorar la conveniència d’incorporar-lo total
o parcialment.
Formulació del Pla
Aquesta Modificació de PMU és d’iniciativa privada, promogut per JMC representant de la
societat ILUCRI SL, única titular, del Polígon d’Actuació 2.
Àmbit de planejament
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L’àmbit del present planejament coincideix amb el del Pla de Millora Urbana del sector de la
Unió vidriera. El sector està situat en el extrem est del Municipi, entre la via del ferrocarril,
la Riera Canyadó i Pomar de Baix.
Limita per la part nord amb el barri de Canyadó pel carrer de Pomar de Baix, per la banda
oest amb el barri de Casagemes, per la Riera Canyadó, per la banda est amb les zones
industrials transformades del barri del Manresà pel carrer del Torrent de Vallmajor i per la
banda sud amb el ferrocarril
Planejament vigent
- Pla de Millora Urbana del sector de la Unió vidriera aprovat per resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 de febrer de 2005, i publicat en el DOGC
núm. 4500, el 31 d’octubre de 2005.
Aquest sector s’està desenvolupant en aquests moments.
Descripció de la proposta
El 31 de març de 2015, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre aprovar
definitivament la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità en el terme municipal de Badalona, publicat posteriorment en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril de 2015.
Un dels objectes d’aquesta modificació es permetre ampliar els usos residencials previstos
en les zones de Remodelació Privada, clau 14b, tant amb planejament derivat aprovat com
amb planejament pendent de redactar. Modificació que permet modificar l’índex
d’edificabilitat brut, incrementar el sostre per habitatge del 0,90 m²st/m²s fins l’1,08
m²st/m²s, i reduir el sostre per a usos complementaris del 0,30 m²st/m²s al 0,12 m²st/m²s,
mantenint el còmput global d’1,20 m²st/m²s.
La proposta es adequar el PMU a les normes urbanístiques vigents a Badalona que
permeten aplicar l’índex d’edificabilitat brut de 1,08 m²st/m²s per a ús habitatge i 0,12
m²st/m²s per a ús complementari.
Així la distribució del sostre ús habitatge i ús complementari es descriu comparant els
següents quadres:

L’increment de sostre residencial màxim total dins de l’àmbit del PMU seria de 6.714,93 m²
Aplicant aquest màxims als diferents polígons resultaria un increment de sostre màxim d’ús
residencial de:

El present planejament estableix l’adaptació de les NU al Pla de millora urbana vigent, que
dona la possibilitat d’assolir els valors màxims en cadascun dels polígons.
Pel diferent grau de desenvolupament dels polígons que es dona de la següent manera: El
Polígon 1 té els projectes de Reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament, està
urbanitzat i els edificis estan acabats o en fase de construcció; El Polígon 2 té el Projecte
de Reparcel·lació aprovat definitivament i el Projecte d’Urbanització presentat i en tràmit,
amb la previsió de construir properament; El Polígon 3 va tramitar una Modificació puntual
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de la seva volumetria, aprovada i no ha iniciat el procés de gestió; permet en el tràmit de
llicència urbanística o bé en el projecte de reparcel·lació aplicar les determinacions de la
Disposició addicional segona, punt 3 i 4 de TRLU:
Per la transformació dels usos preexistents la correlativa exigència de majors reserves per
a zones verdes, espais lliures i per equipaments prevista a l’article 100.4 ( 22,5 m² s per
cada 100 m² st del sostre residencial d’increment).
La cessió del percentatge de l’increment d’aprofitament urbanístic que correspongui
d’acord amb l’article 43.1.
El compliment del deure de cessió del percentatge de l’increment d’aprofitament i de les
reserves de zones verdes i equipament, es poden substituir per llur equivalent dinerari.
Aquest planejament estableix que el 30% de l’increment de sostre que s’adopti es destinarà
a habitatge protegit, que incrementarà el sostre protegit establert en el planejament vigent,
en una proporció del 20% per a HPO de règim general i 10% de preu concertat.
Condicions específiques que el present planejament estableix al Polígon 2
Per al polígon 2 es proposa un increment de sostre residencial de 1420,26 m² que no
supera el màxim de 2069 m² (1420,26 m²< 2069 m²) i és el que es concentra en les
finques 4b (2 del projecte de reparcel·lació), 4c (3 del projecte de reparcel·lació) i 5b (5 del
projecte de reparcel·lació).
Aquest increment de sostre és fa en coherència a la situació dels edificis: Les parcel·les
que es situen en front als carrers interiors del sector, amb menys transit, canvien l’ús
complementari de la planta baixa per el de residencial, i la parcel·la que dona al carrer de
Pomar de baix, amb més volum de transit es manté l’ús complementari a la planta baixa,
transformant, no obstant, una part del sostre complementari que la superfície de la planta
baixa no pot absorbir per no tenir la dimensió es transforma en habitatge i es situarà dins
del gàlib de les plantes pis.
La planta baixa de la finca 2 té una superfície de 518,71 m²st d’ús complementari que es
transforma en residencial.
La planta baixa de la finca 3 té una superfície de 541,52 m²st d’ús complementari que es
transforma en residencial.
La planta baixa de la finca 5 té una superfície de 605,79 m²st, on es manté l’ús
complementari i la resta fins als 965,82 m² que té assignats (360,03 m²) que s’haurien
d’haver situat en les plantes pis, es transforma a residencial.
Documentació
El document conté la Memòria, en la qual s’estableix per a tot l’àmbit els gàlibs màxims per
a incrementar el sostre residencial i la reducció del complementari i om per el polígon 2 es
fixa, es situa i avalua l’increment del sostre residencial, amb el càlcul del valor econòmic de
les cessions corresponents. El document conté també la a Normativa i el plànols
d’informació i ordenació.
Conclusions
Segons analitzada la documentació s’informa que compleix amb les disposicions
establertes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, i el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. Per tant, s’informa favorablement
procedir amb l’inici de la tramitació del la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana
“Unió Vidriera” de Badalona.”
Així mateix, en data 22 de novembre de 2016 el Departament Jurídic d’Urbanisme ha emès
informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, que es transcriu literalment
a continuació:
“ANTECEDENTS
En data 20 de setembre de 2016 es presentà per part de JMC, en nom i representació de
Ilucri, S.L., la proposta de modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Sector de la
Unió Vidriera, l’àmbit del qual coincideix amb el del Pla de Millora Urbana del sector de la
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Unió vidriera, sector que està situat en el extrem est del municipi, entre la via del ferrocarril,
la Riera Canyadó i Pomar de Baix.
L’objectiu d’aquesta proposta es la d’adequar el planejament a la modificació puntual de les
Normes urbanístiques, concretament l’article 356, publicat en data 29 d’abril de 2015 al
DOGC, reduint els usos complementaris previstos i ampliant els d’habitatge en tot l’àmbit.
Respecte la proposta presentada, en data 21 de novembre de 2016 la Cap del
Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que l’objecte de la proposta presentada és adequar el planejament a la Modificació
puntual de les Normes urbanístiques, reduint els usos complementaris previstos i ampliant
els d’habitatge en tot l’àmbit del Pla de Millora Urbana:
En el Polígon 1 determinar el màxim admissible per si en algun moment es desitges
transformar part del sostre complementari executat a habitatge, es pugui fer.
En el Polígon 2, que està en fase de desenvolupament, delimitar exactament el metres i
situar-lo en el seu emplaçament.
En el Polígon 3 determinar el màxim admissible per si en el moment que es tramiti el
Projecte de Reparcel·lació els propietaris puguin valorar la conveniència d’incorporar-lo total
o parcialment.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Millora Urbana del sector de la
Unió Vidriera es tramita per aquesta Corporació Municipal a iniciativa privada a l’empara de
l’article 101 en concordança amb l’article 70 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 13/A716 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten la documentació requerida per l’article 66 del TRLUC, de conformitat amb l’article
70.7 de la mateixa llei.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la Cap del departament de Planejament urbanístic no
trobem raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual
és la de un acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del
resultat d’aquesta fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional
adoptat per l’òrgan competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui
aprovada amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMRLC). Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de
Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de
juny de 2015.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del
Sector de la Unió Vidriera de Badalona, sector que està situat en el extrem est del municipi,
entre la via del ferrocarril, la Riera Canyadó i Pomar de Baix. Aquesta actuació urbanística
es tramita per aquesta Corporació Municipal a iniciativa privada, a l’empara de l’article 101
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en concordança amb l’article 70 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que
caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la
premsa periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant el període d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s’escaiguin.
TERCER.- Notificar el present acord a tots els propietaris de l’àmbit.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
10. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Badalona, l'Ajuntament de Sant Adrià
del Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'execució de les obres
d'urbanització del carrer Bogatell
INFORME JURÍDIC- PORPOSTA DE RESOLUCIÓ que s’emet en relació a la conveniència
de l’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià
del Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’execució de les obres de
reurbanització d’un tram del carrer Bogatell en el marc del Programa de Barris.
I. ANTECEDENTS
Primer.- En data 27 d’octubre de 2016, la Responsable del projecte de Barris de Badalona
Sud ha emès un informe relatiu a la conveniència d’aprovar un conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besós amb el Consell Comarcal del
Barcelonès per a l’execució de les obres de reurbanització d’un tram del carrer Bogatell en
el marc del Programa de Barris, que transcrit literalment diu el següent:
“INFORME TÈCNIC PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
ELS AJUNTAMENTS DE BADALONA I DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER BOGATELL EN
EL MARC DEL
PROGRAMA DE BARRIS.
En data 20 de juny de 2007 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya va dictar una resolució per la qual s’aprova per a l’ajuntament de
Badalona per al “Projecte d’intervenció integral a l’àrea de Badalona Sud Sant Roc, Artigas,
Remei” la quantitat global de 15.075.992euros de la qual subvenciona el 50%
7.537.996,00euros.
En data 25 de setembre de 2007 l’ajuntament ple va aprovar entre d’altres acceptar l’ajut
per al projecte d’intervenció integral a l’àrea de BADALONA SUD: SANT ROC, ARTIGAS,
REMEI, inclòs en la participació del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial, per import de 7.537.996,00euros, per al període 2007-2011.
En data 28 de novembre de 2011, per resolució de l’Alcalde es va sol·licitar la
reprogramació i pròrroga de l’esmentat projecte fins el 31 de desembre de 2013, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que va ser aprovada
per aquest Departament en data 20 de desembre de 2011.
Donades les dificultats financeres d’ambdues administracions, en data 21 de novembre de
2013 es va sol·licitar una pròrroga excepcional de 4 anys més, fins el desembre de 2017
per a l’execució del projecte, que va ser aprovada en data 2 de desembre de 2013.
Entre d’altres actuacions del projecte d’intervenció integral a l’àrea de Badalona Sud Sant
Roc, Artigas, Remei hi figura la 8.02.01 de “Millores en els carrers compartits amb Sant
Adrià de Besòs” per un import de 463.000euros per a la seva execució en el 2016/2017
En data 7 d’octubre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Barcelonès, i els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs per al
desenvolupament d’actuacions urbanístiques que afecten a carrers fronterers entre els
termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs inclòs en l’àmbit territorial dels
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respectius projectes municipals aprovats en el marc de la convocatòria d’ajuts dels Fons de
la Llei de Millora de Barris.
En la clàusula tercera de l’esmentat conveni queda recollit que els ajuntaments de
Badalona i Sant Adrià de Besòs manifesten la seva conformitat amb l’assumpció per part
del Consell Comarcal del Barcelonès de les obres d’urbanització de part del carrer Bogatell
(tram entre la plaça de la Vila de Sant Adrià i l’avinguda Pi i Margall) del carrer Sant Jordi (
entre l’avinguda de les Corts Catalanes i el carrer Onze de Setembre) i del mateix carrer
Onze de Setembre (entre els carrers de Sant Oleguer i el límit del terme municipal amb
Badalona).
En data 8 de maig de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal i els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs per a l’execució de les obres
d’urbanització del carrer Onze de Setembre per part del Consell Comarcal, i posteriorment
en data 1 de setembre de 2015 es va signar una addenda al conveni per a portar a terme
l’execució de la 2a fase d’urbanització del carrer Onze Setembre (carrer Festa Major).
El Consell Comarcal ja ha portat a terme l’execució de les obres de reurbanització del
carrer Onze de Setembre i Festa Major i ha aprovat el projecte “Urbanització del carrer
Bogatell, entre l’av. Alfons XIII (Badalona) /av. Pi i Margall (Sant Adrià de Besòs) per un
import global de 435.000euros.
La distribució de la participació de cadascun dels ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de
Besòs s’estableix en el 37,5% i en el 62,5% respectivament. Aquesta distribució comporta
que l’ajuntament de Badalona destinarà a l’actuació la quantitat de 163.125euros i
l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs la quantitat de 271.875euros. D’aquests imports, en
tots dos casos, la meitat es finança amb càrrec a les respectives dotacions assignades en
el Fons de la Llei de Barris i l’altra meitat amb càrrec a altres recursos dels pressupostos
municipals.
En el pressupost d’inversions de l’ajuntament de Badalona hi figura el projecte 2016-58-I
carrer Bogatell Barris Badalona Sud, partida pressupostària 411-1533-76501 per un import
de 163.000euros per a l’execució de les actuacions programades per l’any 2016-2017 i que
es concreten en la reurbanització del carrer Bogatell.
Estan iniciats els tràmits de la modificació de la partida pressupostària de millora de barris
Badalona Sud 411-1536-76501 per tal de situar l’import restant de 125euros a la partida
especificada anteriorment.
Per tot això i als efectes d’establir les bases en les que ha de desenvolupar-se la continuïtat
en la col·laboració interadministrativa per a l’execució de les obres de reurbanització del
carrer Bogatell és convenient l’aprovació, per part de l’òrgan competent, del conveni que
s’adjunta en annex entre els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i el Consell
Comarcal del Barcelonès.”
Segon.- En data 2 de novembre de 2016 el Departament Jurídic de Badalona Habitable va
emetre un informe favorable a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a
l’execució de les obres de reurbanització d’un tram del carrer Bogatell en el marc del
programa de Barris, el qual, d’acord amb l’article 214.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004), es va sotmetre a la fiscalització
prèvia per part de la Intervenció municipal.
Tercer.- En data 10 de novembre d’enguany, la Intervenció Municipal ha informat que
l’eficàcia del conveni quedarà supeditada a:
- Respecte a l’import de 163.000€ que fa referència l’informe jurídic, correspon a la
proposta de modificació de pressupost aprovada en el Ple de data 28/06/2016, que
encara que el seu finançament depèn d’un préstec que en el dia de la data encara
no ha estat signat.
- A l’habilitació de l’aplicació pressupostària de 125€ addicionals que falten dels
163.000€, tal i com s’exposa en l’informe jurídic.
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primer.-
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L’objecte del present conveni de col·laboració és la voluntat dels ajuntaments de Badalona i
Sant Adrià d’actuar de manera conjunta i coordinada en el desenvolupament de la
urbanització del carrer Bogatell, un dels carrers fronterers entre els dos termes municipals
que havia estat inclòs en els corresponents projectes d’intervenció integral Àrea de
Badalona Sud i Sant Adrià Nord elaborats inicialment en el marc de la Llei 2/2004 de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
Segon.Vist que l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que: “El municipi, per 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.”
Vist que l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, habilita les Administracions Públiques perquè puguin
subscriure convenis amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i tinguin per objecte
satisfer l’interès públic. Aquest mateix article estipula el contingut mínim consistent en: la
identificació de les parts que hi intervenen, l’àmbit personal, funcional i territorial i el termini
de vigència.
En aquest sentit, l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya possibilita a les administracions
públiques de Catalunya a subscriure convenis i protocols amb altres.
Tercer.El conveni de cooperació presentat compleix amb la lletra i l’esperit de la normativa que per
als convenis de caràcter interadministratius s’estableix en els articles 303 i següents del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret de la
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny.
Quart.Atès que el present conveni de col·laboració implica el reconeixement de despesa de
163.125 euros als cabals públics municipals, d’acord amb l’article 214.1 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004), s’haurà de sotmetre
l’aprovació del text del conveni a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció municipal.
Quarta.Atès que l’òrgan competent per dictar la resolució és l’Alcaldessa, en virtut d’allò disposat
en l’article 53.1 u) 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, però per Resolució d’Alcaldia de
23 de juny de 2015, aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern Local si la
quantia superava els 75.000 euros.
III. CONCLUSIONS
Per tot el que s’exposa i en base a l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local, adopti la proposta següent i la converteixi en resolució:
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona i
Sant Adrià del Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’execució de les obres de
reurbanització d’un tram del carrer Bogatell en el marc del programa de Barris, el qual
transcrit literalment diu el següent:
“CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BADALONA I DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS
I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER BOGATELL
Sant Adrià de Besòs, ... de 2016
REUNITS
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D’una banda, el senyor Francesc Josep Belver Vallès, president del Consell Comarcal del
Barcelonès, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit pel secretari del Consell
senyor Miquel Colom Canal.
D’altra part, la senyora Dolors Sabater i Puig, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Badalona, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistida pel secretari general de la
corporació senyor Isidre Martí i Sardà.
I d’una altra part, el senyor Joan Callau Bartolí, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit pel secretari general
de la corporació senyor Josep Reverendo Carbonell.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest conveni marc i de comú acord
MANIFESTEN
I) Que en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial i del Decret 369/2004, de 7 de setembre, en
el qual es desenvolupa l’esmentada llei, el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de Catalunya, en data 27 de juny de 2007, va resoldre la quarta convocatòria
d’ajuts. Aquesta resolució atorga subvenció a un total de 24 projectes, entre els quals
s’han inclòs el presentat per l’Ajuntament de Badalona i el presentat per l’Ajuntament
de Sant Adrià del Besòs que fan referència a una àrea urbana fronterera coneguda com
“Àrea de Badalona Sud” i “Sant Adrià Nord”, respectivament, projectes independents
però que la pròpia resolució de la Generalitat reconeix que estan relacionats.
II) Que en data 7 d’octubre de 2008 els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de
Besòs i el Consell Comarcal del Barcelonès varen signar un conveni en el que, com a
conseqüència del caràcter supramunicipal de part dels projectes subvencionats en el
marc de la Llei de Baris, l’administració comarcal oferia a les corporacions municipals la
seva col·laboració en la coordinació d’actuacions i en la materialització de les mateixes.
III) Que en data 8 de maig de 2014 els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs
i el Consell Comarcal del Barcelonès varen signar un nou conveni concretant una
primera intervenció coordinada que corresponia a la primera fase d’urbanització del
carrer Onze de Setembre, entre els carrers de Sant Oleguer i de Simancas.
Aquell conveni va quedar complementat mitjançant la signatura d’una addenda en
data1 de setembre de 2015 amb la que s’ampliava l’àmbit de col·laboració a una
segona fase de la urbanització del carrer Onze de Setembre, que corresponia a les
actuacions d’arranjament i millora del mateix en la zona del carrer Festa Major.
IV) Que les corporacions municipals han sol·licitat mantenir el model de col·laboració
interadministrativa per a una nova actuació en el marc dels projectes fronterers que
varen ser inclosos en el seu dia en el programa de finançament de la Llei 2/2004
comunament denominada Llei de Barris. Aquesta nova actuació es correspon a la
urbanització d’un tram del carrer Bogatell, carrer que també és fronterer amb ambdós
municipis.
Per tot això i als efectes d’establir les bases en les que ha de desenvolupar-se la
col·laboració interadministrativa per a l’execució de les obres d’urbanització de part del
carrer Bogatell, les parts signatàries acorden aprovar el present conveni de col·laboració,
que es regirà de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA
Com a continuació de la col·laboració desenvolupada en els darrers anys, els Ajuntaments
de Badalona i de Sant Adrià de Besòs reiteren la seva voluntat d’actuar de manera conjunta
i coordinada en el desenvolupament de la urbanització del carrer Bogatell, un dels carrers
fronterers entre els dos termes municipals que havia estat inclòs en els corresponents
projectes d’intervenció integral Àrea de Badalona Sud i Sant Adrià Nord elaborats
inicialment en el marc de la Llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.
SEGONA
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La supramunicipalitat de l’actuació de la urbanització del carrer Bogatell justifica la
participació del Consell Comarcal del Barcelonès per tal donar suport a les administracions
municipals i d’incrementar la viabilitat del projecte, assumint l’administració comarcal de
forma directa l’execució dels treballs d’urbanització.
A aquest efecte, el Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar definitivament el projecte
corresponent a les obres d’urbanització del carrer Bogatell, entre el carrer Josep Royo i
l’avinguda Alfons XII / Pi i Margall, en els termes municipals de Badalona i Sant Adrià de
Besòs, aprovació que va quedar confirmada en la sessió de la Junta de Govern Local
comarcal celebrada en data 11 de novembre de 2015. El projecte havia estat redactat per
l’equip de l’enginyeria SBS Simón i Blanco, SLP
Les obres han quedat establertes amb un pressupost d’execució de 380.468,75 euros,
inclòs l’IVA, als que caldrà afegir una despesa addicional pressupostada en 25.652 euros,
inclòs l’IVA,per al soterrament de la línia elèctrica que resulta afectada pels treballs.
L’execució dels treballs serà realitzada per l’empresa constructora que resulti seleccionada
en el marc del procediment de licitació que el Consell Comarcal convocarà a l’efecte. El
Consell assumirà també les tasques corresponents a la direcció facultativa d’aquests
treballs, be amb personal propi o d’alguna de les societats comarcals, bé mitjançant
contracte administratiu.
Per la seva part, els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià del Besòs manifesten la seva
conformitat amb l’assumpció per part del Consell Comarcal del Barcelonès de les obres
d’urbanització d’aquest carrer, en el tram indicat, amb el contingut del projecte executiu al
que s’ha fet esment del qual tenen coneixement.
TERCERA
Els sotasignats manifesten la seva conformitat en establir inicialment en quatre-cents
trenta-cinc mil euros (435.000 euros) el cost global de l’actuació, incloent essencialment
l’execució de les obres, el trasllat de serveis afectats i els honoraris de redacció de projecte
i de Direcció facultativa.
Es preveu que els treballs d’execució de les obres tinguin una durada de tres mesos i mig.
El Consell Comarcal del Barcelonès arbitrarà els mecanismes per evitar retards en la
licitació, adjudicació i execució dels treballs, als efectes d’intentar iniciar l’execució de les
obres abans de la fi de 2016. Els calendaris efectius però quedaran determinats en funció
de la data real de signatura d’aquest conveni, un cop aprovat per totes les entitats
signatàries.
QUARTA
Les despeses que derivin de l’actuació es cofinançaran en part amb càrrec a les dotacions
del Fons de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, en part a recursos assignats
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i en part amb
càrrec a recursos propis de les corporacions municipals signatàries d’aquest conveni.
La distribució de la participació de cadascun dels Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià
de Besòs s’estableix en el 37,5% i en el 62,5% respectivament. Aquesta distribució
comporta que l’Ajuntament de Badalona destinarà a l’actuació la quantitat de cent seixantatres mil cent vint-i-cinc euros (163.125 euros) i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la
quantitat de dos-cents setanta-un mil vuit-cents setanta-cinc euros (271.875 euros).
Els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs adoptaran els acords i realitzaran
els tràmits necessaris per tal de garantir la disponibilitat d’aquestes dotacions amb càrrec
als respectius Pressupostos municipals de l’any 2016 i per tal que les mateixes puguin ser
transferides posteriorment al Consell Comarcal del Barcelonès, que assumeix l’execució de
l’actuació. A tal efecte lliuraran al Consell Comarcal certificat d’existència de crèdit en els
pressupostos municipals pels imports corresponents a les aportacions anteriorment
esmentades a efectuar pels Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs, sense que
el Consell pugui contractar fins a haver obtingut els documents esmentats.
Els mecanismes de transferència efectiva d’aquests recursos al Consell Comarcal del
Barcelonès per part dels dos Ajuntaments s’articularà de manera que el Consell Comarcal
del Barcelonès enviarà mensualment als ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs
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un document amb la relació de totes les despeses acumulades fins a la data (factures i
certificacions d’obra) imputables al projecte d’urbanització del carrer Onze de Setembre, i la
seva distribució entre cadascun dels dos ajuntaments d’acord al percentatge esmentat
anteriorment (37,5% i 62,5%)
Els dos ajuntaments pagaran al Consell Comarcal del Barcelonès la totalitat de les
quantitats econòmiques que els correspongui d’acord amb cadascuna de les relacions de
despeses mensuals lliurades per l’ens comarcal, en un termini màxim d’un mes des de la
recepció de la relació de les despeses esmentada en el paràgraf anterior, independentment
que la Generalitat de Catalunya o l’Àrea Metropolitana de Barcelona els hi hagi ingressat en
les arques municipals els ajuts previstos destinats al finançament d’aquesta actuació.
CINQUENA
El Consell Comarcal del Barcelonès, a través de la seva Oficina de Territori i amb l’abast
que es recull a la clàusula setena d’aquest conveni, es compromet a trametre als
ajuntaments signataris, amb la major celeritat possible, tota la documentació i informació
derivada de la participació comarcal en l’actuació d’urbanització del carrer Bogatell.
A aquest efecte, es lliurarà als ajuntaments tota la documentació necessària per tal que
aquests puguin atendre els requeriments que els formulin la Generalitat de Catalunya en el
marc de la justificació dels projectes subvencionats amb càrrec al Fons de la Llei de Barris i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com qualsevol requeriment, reclamació o petició que
els pugui ser formulada per altres administracions o entitats públiques o privades vinculats
a aquesta actuació.
Per a la correcta justificació de les despeses que el Consell assumeixi en el marc de
l’actuació, s’elaboraran relacions periòdiques de la totalitat de despeses i es lliurarà als
ajuntaments còpia de les certificacions, factures, rebuts o assimilats que se’n derivin. Els
costos de totes aquestes despeses es distribuiran en tot cas entre els dos ajuntaments,
d’acord amb els percentatges de participació en el finançament de l’actuació als que s’ha
fet esment a la clàusula anterior.
Si durant l’execució de les obres es verifica la necessitat de realitzar ajustos respecte a les
previsions inicials, tant de tipus tècnic com de naturalesa econòmica, abans de l’efectiva
incorporació dels mateixos a l’actuació es requerirà la conformitat explícita de la Comissió
de Seguiment que es regula a la clàusula vuitena d’aquest conveni. La Comissió haurà de
procedir a la prèvia valoració dels efectes dels canvis que se’n deriven i a la quantificació
dels possibles sobrecostos o estalvis que es puguin generar, proposant els mecanismes
d’incorporació dels mateixos als acords establerts en aquest conveni.
SISENA
Malgrat l’execució de l’actuació sigui assumida pel Consell Comarcal del Barcelonès, les
parts recorden que seran els Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de Besòs, en tant
que responsables finals de l’execució de les actuacions, segons s’estableix a l’article 11.1
de la Llei 2/2004 de millora de Barris, els qui mantindran en últim terme la responsabilitat de
les actuacions en el marc del projecte Àrea de Badalona Sud i Sant Adrià Nord,
respectivament.
SETENA
El Consell Comarcal articularà la seva participació en les relacions amb els Ajuntaments
derivades de l’actuació a la que fa referència aquest conveni a través de la seva Oficina de
Territori, que assumirà les funcions següents:
a) Coordinació, seguiment i interlocució amb els tècnics municipals en relació als treballs
que s’executin en el marc d’aquest conveni.
b) Elaboració d’informes periòdics de seguiment de l’execució dels treballs, acompanyats
de les corresponents relacions de factures rebudes i pagades en cada període, relacions en
les quals s’indicaran així mateix els imports de les despeses compromeses i pendents de
pagament.
c) Lliurament de còpia de les certificacions d’obres corresponents als treballs
d’urbanització i de les factures corresponents a la resta d’honoraris i despeses connexes

Junta de Govern Local. Acta sessió núm. 28 / 28-11-2016

60

Secretaria General

d) Preparació de la documentació necessària, amb informació actualitzada, per a
cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment.
e) Participar com observador, acompanyant als representants municipals, en les reunions
del Comitè d’Avaluació i seguiment previst en l’article 12 de la Llei 2 /2004 de millora de
barris.
VUITENA
Per a l’execució de la col·laboració entre l’entitat comarcal i les corporacions municipals a
que fa referència el present conveni s’acorda donar continuïtat a la Comissió de Seguiment
que va ser creada en el marc del conveni signat entre les parts en data 8 de maig de 2014,
integrada, com a mínim, per un representant tècnic designat per cada Ajuntament i per un
representant tècnic designat pel Consell, sota presidència del gerent comarcal.
Aquesta Comissió es podrà reunir, a proposta del seu president, sempre que es consideri
necessari, i es reunirà obligatòriament per aprovar els termes de la liquidació d’aquest
conveni i per valorar els efectes de la incorporació d’ajustos a l’actuació, en els termes que
s’esmenten a la clàusula cinquena del conveni.
NOVENA
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la complerta finalització de
l’actuació, amb el lliurament de les obres d’urbanització executades a cadascun dels
ajuntaments en el tram que correspon al seu respectiu terme municipal. Es podrà perllongar
la vigència del conveni en allò que fa referència a les obligacions derivades de la Llei de
Barris, fins i tot un cop finalitzada la urbanització i lliurades les obres als ajuntaments.
A la finalització de les obres d’urbanització i un cop efectivament abonades totes les
despeses que deriven de l’actuació, es procedirà a la liquidació d’aquest conveni. Per tal
d’establir els termes d’aquesta liquidació, es reunirà la Comissió de Seguiment a la que es
fa esment a la clàusula vuitena. L’objecte d’aquesta reunió serà: quantificar els costos
globals de l’actuació; distribuir entre els dos ajuntaments el finançament dels mateixos
d’acord amb els percentatges establerts a la clàusula quarta; quantificar el possible
desequilibri entre les aportacions efectivament efectuades pels Ajuntaments i les dotacions
finals a assumir per cadascun.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document per
triplicat en el lloc i data indicats a l’inici.”
Segon.- Supeditar l’aprovació del text del present Conveni de col·laboració a l’existència de
crèdit adequat i suficient a la partida 411-1536-76501 del pressupost de despeses vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a les parts interessades, pel seu coneixement i als
efectes oportuns.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Democràtica
11 Aprovació col·lectiva de reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2016.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local (sessió pública)
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2016/000011
Ref. addicional:
JGL 28.11.16
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Interessat:

Diversos

Fets
1. Les factures 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
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Wolters Kluwer
Espanya, SA
A58417346

Factura

N 603253

N 603278

N 604934

N 605438

10054781

Ivan Emilio
Robles
NE000709
Caramazana
37288229P
Ivan Emilio
Robles
NE001986
Caramazana
37288229P
Escola
d’Administració
2016/
Pública de
0001161
Catalunya
Q0840004F
GTP
X

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

11.03.16

Serveis de
procurador en
procediment
20/2015

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

96,44

11.03.16

Serveis de
procurador en
procediment
240/15

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

70,30

07.04.16

Serveis de
procurador en
procediment
428/14

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

93,97

25.04.16

Serveis de
procurador en
procediment
296/14

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

153,76

05.09.16

Subscripció
“Solución
integral Plus El
Consultor
Ayuntamientos”

0106136CMSRC2016/
000013

100-9220-22001
12016000034871/1

2.829,79

22.03.16

Honoraris
poders per a
plets

105-9220-22711
12016000035649/1

107,56

29.07.16

Honoraris
poders per a
plets

105-9220-22711
12016000035649/1

170,83

19.05.16

Inscripció
activitat
formativa

024108CMSRC2016/
000003

213-9204-22605
12016000026452/1

35,00

2016

Inscripció
a
Fòrum Social
Pere Tarrés –
6.05.2016

024108CMSRC2016/
000005

213-9204-22605
12016000030842/1

20,00

a

0106136CMSRC2016/
000014
0106136CMSRC2016/
000014

Pel que fa a l’expedient 0106136-CM-SRC2016/000013, hi consta informe d’Intervenció
posant de manifest als efectes oportuns, que malgrat tractar-se d’un contracte menor dels
que segons la normativa de contractació n’hi hauria prou amb la incorporació de la factura a
l’expedient i la seva aprovació, l’incompliment dels procediments interns a l’haver realitzat
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l’encàrrec de paraula, a més de no garantir l’existència de crèdit, no justifica la idoneïtat, la
conveniència i la necessitat de la contractació.
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 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 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 recull l’article 22 de les Bases d’Execució
del Pressupost de 2016.
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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica i, si escau, de la Junta de
Govern Local pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2016:
Interessat
NIF
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279

Factura

N 603253

N 603278

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

11.03.16

Serveis de
procurador en
procediment
20/2015

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

96,44

11.03.16

Serveis de
procurador en
procediment
240/15

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

70,30
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Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López
y Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Wolters Kluwer
Espanya, SA
A58417346

N 604934

N 605438

10054781

Ivan Emilio
Robles
NE000709
Caramazana
37288229P
Ivan Emilio
Robles
NE001986
Caramazana
37288229P
Escola
d’Administració
2016/
Pública de
0001161
Catalunya
Q0840004F
GTP
X

07.04.16

Serveis de
procurador en
procediment
428/14

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

93,97

25.04.16

Serveis de
procurador en
procediment
296/14

0106136CMSRC2016/
000009

105-9220-22711
12016000016550/1

153,76

05.09.16

Subscripció
“Solución
integral Plus El
Consultor
Ayuntamientos”

0106136CMSRC2016/
000013

100-9220-22001
12016000034871/1

2.829,79

22.03.16

Honoraris
poders per a
plets

105-9220-22711
12016000035649/1

107,56

29.07.16

Honoraris
poders per a
plets

105-9220-22711
12016000035649/1

170,83

19.05.16

Inscripció a
activitat
formativa

024108CMSRC2016/
000003

213-9204-22605
12016000026452/1

35,00

2016

Inscripció a
Fòrum Social
Pere Tarrés –
6.05.2016

024108CMSRC2016/
000005

213-9204-22605
12016000030842/1

20,00

0106136CMSRC2016/
000014
0106136CMSRC2016/
000014

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

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
12. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de
l'allotjament de diverses famílies a l'Hostal Badalona
Fets
1. La senyora CCP amb NIF X va presentar al registre de factures de l’Ajuntament de
Badalona les factures relatives a l’estança a l’Hostal Badalona de la família X1 (62 nits), la
família X2 (113 nits), la família del X3 (98 nits) i la família X4 (41 nits), que es relacionen a
continuació:
Núm. Fra

Data

Import

Concepte

NIF

Tercer

808

31/05/2016

6.429,90 €

Allotjament de 62 nits

38690930P

CCP

861

14/07/2016

11.615,00 €

Allotjament de 101 nits

38690930P

CCP

862

14/07/2016

4.900,01 €

Allotjament de 98 nits

38690930P

CCP
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929

30/08/2016

4.595,00 €

Allotjament de 41 nits

38690930P

CCP

940

05/09/2016

1.380,01 €

Allotjament de 12 nits

38690930P

CCP

2. El dia 8 de setembre de 2016 el cap del departament d’Atenció Territorial Polivalent va
emetre un informe tècnic que consta a l’expedient de referència, en el qual exposa que les
famílies van ser desnonades del seu domicili habitual fet pel qual van ser adreçades a
l’Hostal Badalona atenent la presencia de fills menors i la manca de cap altra alternativa
residencial.
En l’esmentat informe també s’explica que en els informes socials de les treballadores socials
de referència de cada família constaten la situació extrema d’exclusió residencial i econòmica
que patien les famílies i afirma que les factures presentades es corresponen plenament amb
els serveis prestats i han estat conformades pel cap del Servei de Serveis Socials en haver-se
efectuat el servei correctament.
3. L’informe esmentat justifica les factures presentades per CCP amb NIF X de l’estança de
la família X1, la família X2, la família del X3 i la família X4, per un import de 6.429,90 € IVA
inclòs, 12.995,01 € IVA inclòs, 4.900,01 € IVA inclòs i 4.595,00 IVA inclòs, amb càrrec a la
partida pressupostària i operació indicada del pressupost municipal de despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Núm.Op

Import

2016 N 312 231002 22799

A

12016000034239/1

28.919,92 €

4. En data 23 de setembre de 2016 l’interventor general ha fiscalitzat favorablement
l’aprovació d’aquesta despesa.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’art. 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificat per l’article primer de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, els municipis amb una població
superior a 20.000 habitants hauran de prestar en tot cas el serveis d’avaluació i informació
de situacions de necessitat social i de l’atenció immediata de persones en situació o risc
d’exclusió social.
2. L'objecte d'aquest expedient és el pagament de les factures números 808, 861, 862, 929
i 940 per un import de 6.429,90€, 11.615,00€, 4.900,01€, 4.595,00€ i 1.380,01€ IVA inclòs
respectivament, corresponent a l’estança de diverses famílies a l’Hostal Badalona,
presentades per CCP amb NIF X.
3. D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, les factures presentades
s’ajusten al servei prestat, per aplicació al present supòsit de la doctrina jurisprudencial
establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que la inexistència
d’expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de
les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això, l'Ajuntament resta
obligat en dret al pagament a l’empresa per a l’estança de quatre famílies, ja que en cas
contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de la hisenda municipal, que
l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho declara de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de les factures indicades conforme les
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
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5. En el present cas s’han complert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
6. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) en tractar-se d’actes de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb
caràcter previ, la resolució administrativa que pertoqui.
7. Atès que, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari
d’aprovació definitiva de data 13 d’abril de 2016, i que, de conformitat amb la STS 161/2013,
de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent
per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
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 la Junta de
Govern Local, a proposta de la regidora de Serveis Socials, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva, aprovi aquesta resolució:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de CCP amb NIF X i la
despesa corresponent, contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2016 N 312 231002 22799

A

12016000034239/1

28.919,92€

Segon.- Aprovar les següents factures incorporades a l’expedient que corresponen a
l’allotjament de diverses famílies a l’Hostal Badalona (CCP amb NIF X) i que han estat
conformades pel cap del Servei de Serveis Socials, i atès que segons l’informe jurídic
precedent a l’expedient, s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra

Data

Import

Concepte

NIF

Tercer

808

31/05/2016

6.429,90 €

Allotjament de 62 nits

X

CATALINA CHACON PASTOR

861

14/07/2016

11.615,00 €

Allotjament de 101 nits

X

CATALINA CHACON PASTOR

862

14/07/2016

4.900,01 €

Allotjament de 98 nits

X

CATALINA CHACON PASTOR

929

30/08/2016

4.595,00 €

Allotjament de 41 nits

X

CATALINA CHACON PASTOR

940

05/09/2016

1.380,01 €

Allotjament de 12 nits

X

CATALINA CHACON PASTOR

Tercer.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
13. Aprovar el reconeixement de crèdit per pagar els serveis efectuats per la Creu
Roja durant els concerts de música celebrats a la plaça Gran Sol els dies 17, 18 i 19
de juny de 2016.
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Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0639-FEXP2016/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 84/D-46/16
Procediment d’adjudicació: FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte de l’expedient: Reconeixement de crèdit per tal de pagar els serveis efectuats per
la Creu Roja durant els concerts de música celebrats a la plaça Gran Sol, els dies 17, 18 i
19 de juny de 2016
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 13/09/2016.
Informe jurídic de data 16/09/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 26/09/2016.
Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. La competència per aprovar aquesta proposta d’acord correspon a la Junta de Govern
Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari d’aprovació
definitiva de data 13 d’abril de 2016, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per
raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la
Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de CRUZ ROJA
ESPAÑOLA, amb NIF Q2866001-G, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 331 3347 22610

A

12016000034894/1

1.686,66

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

Data

Import

NIF

Tercer

08015-2016-07-4-N

31/07/2016

507,35

ES-Q2866001-G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

08015-2016-08-1-N

01/08/2016

1.179,31

ES-Q2866001-G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
Q2866001-G

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

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
14. Aprovar el reconèixer un crèdit per pagar diverses factures corresponents a l'any
2016.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local pública
Expedient
0443104-FEXP2016/000013 - 0443104-FEXP2016/000014 0443104-FEXP2016/000015
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
1695/ME-94/16 - 1699/ME-95/16 - 1702/ME-96/16
Procediment d’adjudicació FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Objecte dels expedients
- reconèixer un crèdit per la factura presentada corresponent a
localitzar fuita d’aigua i modificació d'escomesa per alimentació
provisional del mòdul de vigilància de platja.
- 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 2016.
- 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 2016.
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 : 0443104-FEXP2016/000013
- Ref. Addicional: 1695/ME-94/16
Informe tècnic de data 30/09/2016.
Informe jurídic de data 30/09/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/10/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000014
- Ref. Addicional: 1699/ME-95/16
Informe tècnic de data 30/09/2016.
Informe jurídic de data 03/10/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/10/2016.
- Expedient : 0443104-FEXP2016/000015
- Ref. Addicional: 1702/ME-96/16
Informe tècnic de data 28/09/2016.
Informe jurídic de data 03/10/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 11/10/2016.
Consta als expedients relacionats anteriorment informe d’Intervenció comptabilitzant la
despesa, pels imports i a les partides abans detallats, i posant de manifest als efectes
oportuns, que malgrat tractar-se de contractes menors dels que segons la normativa de
contractació n’hi hauria prou amb la incorporació de la factura a l’expedient i la seva
aprovació, l’incompliment dels procediments interns a l’haver realitzat l’encàrrec de paraula.
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.
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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 recull l’article 22 de les Bases d’Execució
del Pressupost de 2016.
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 ISTEM,SLU, amb NIF
B4333141-2, FERRETERIA PRIM S.L., amb NIF B6440035-1, BRICOINSA S.L., amb NIF
B5847761-3 i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 1701 21200

A

12016000037932/1

786,50

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 9208 21200

A

12016000037976/1

409,13

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 9208 21200

A

12016000037983/1

190,64

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

02.16.001066

30/06/2016

786,50

B4333141-2

ISTEM,SLU

01602703

19/09/2016

409,13

B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L

16236

15/09/2016

190,64

B5847761-3

BRICOINSA S.L.
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TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B4333141-2
B6440035-1
B5847761-3

ISTEM,SLU
FERRETERIA PRIM S.L
BRICOINSA S.L.

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
15. Aprovar el reconèixer de crèdit per pagar diverses factures manteniment edificis
municipals any 2016.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Expedient
Caràcter
Ref. Addicional
Procediment
d’adjudicació
Objecte de l’expedient

Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Junta de Govern Local
093072-FEXP2016/000002
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
10/S-2/14
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
Treballs de manteniment correctiu i preventiu de diferents
edificis administratius i del Viver de gener a juliol de 2016

Fets
En data 1/08/2014 es va signar amb l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC
ELECTRICAS SA, amb NIF A0800118-2 el contracte del servei de manteniment correctiu i
preventiu de diferents edificis administratius i del Viver fins al 31/12/2014.
Finalitzat el contracte sense que s’hagués formalitzat una nova contractació i per donar
compliment a la normativa sectorial que obliga al manteniment de les instal·lacions dels
edificis, a partir de l’1 de gener de 2015 s’inicia un període de continuïtat del servei, que
realitza la mateixa empresa adjudicatària del contracte finalitzat.
Els serveis realitzats es justifiquen a partir de les corresponents factures presentades per
l’esmentada empresa, les quals s’aproven en aplicació de la doctrina de l’enriquiment
injustificat de l’administració com a reconeixement de crèdit.
En relació a l’expedient tramitat per al reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a
terme, i consten a l’expedient, les actuacions següents:
Informe tècnic de data 16/09/2016.
Informe jurídic de data 16/09/2016.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 07/10/2016.
Fonaments de dret
1. La doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust o sense
causa és aplicable quan manca expedient de contractació i/o aquest està incomplert de
conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les administracions públiques
però l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament dels serveis realitzat per una empresa
ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal que l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer
durant la tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de la factura indicada conforme les
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previsions de l’art. 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. En el present cas s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada per la realització d’un
servei en un període concret i determinat i la conformitat que n’ha prestat el departament
municipal responsable de l’encàrrec.
3.. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
4. D’acord amb l’article 185 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(RDLEG 2/2004, de 5 de març), l’article 60 del RD 500/1990 de desenvolupament de la
LlRHL i el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per aprovar aquesta factura i la
despesa corresponent és la Junta de Govern Local, d’acord amb l’article 22 de les bases
d’execució del pressupost 2016, aprovat pel Ple de l’ajuntament.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa al primer Tinent d’alcalde 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 un reconeixement de crèdit a favor de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA, amb NIF A0800118-2, per a l’execució del servei de
manteniment correctiu i preventiu de diferents edificis administratius i del Viver de gener a
juliol de 2016 i la despesa corresponent al crèdir reconegut contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2016 N 421 9208 21200

A

12016000034844/1

34.197,66

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, les quals corresponen a
l’execució dels serveis identificats com a manteniment correctiu i preventiu de diferents
edificis administratius i del Viver de gener a juliol de 2016, i que han estat conformades pel
tècnic municipal competent responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons l’informe
jurídic, precedent a l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra
001-71620011

Data
31/01/2016

Import
4.885,38

NIF
ES-A0800118-2

001-71620049

29/02/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

001-71620066

31/03/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

001-71620112

30/04/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

001-71620149

31/05/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

001-71620198

30/06/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

001-71620211

31/07/2016

4.885,38

ES-A0800118-2

Tercer
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC ELECTRICAS SA
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Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
16. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona per a l'exercici
2016.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de
Badalona per a l'exercici de 2016.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient
299/OPO-1/16
Interessat/s
Interès general
Antecedents
1. La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016
regula l’oferta pública d’ocupació en el seu article 20.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona en data 13/04/2016 acorda resoldre les al·legacions
presentades durant el període d’exposició pública i aprovar definitivament el Pressupost
General per a l'exercici 2016.
3. Resolució de data 02/06/2016 de fixació dels serveis considerats prioritaris o que afectin
al funcionament dels serveis públics essencials a l’Ajuntament de Badalona, entre els que
es troba la policia local.
4. Aquest precepte preveu especificitats segons el col·lectiu com és el cas de la possibilitat
d’assolir una taxa de reposició d’efectius de fins el 100% pel cos de la policia local sempre
que es compleixin els requisits que relaciona.
5. Informe de la Guàrdia Urbana emès en data 23/06/2016 que conclou que la cobertura del
100% de la taxa de reposició d’efectius és imprescindible i totalment necessària per
l’elevada mitjana d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió de la ciutat i les seves
característiques.
6. Informe de la Unitat de Selecció i Gestió de Recursos Humans emès en data 26/05/2016
d’acord amb el qual “s’informa que les places que computarien per a la taxa de reposició
d’efectius del 100% per aquest exercici 2016, pel que fa al col·lectiu de la Guàrdia Urbana,
serien 6”.
7. Informe de la tècnica responsable de matèria pressupostària adscrita al Servei emès en
data 23/06/2016 de conformitat amb el qual segons es desprèn del Pressupost vigent 2016
les sis places d’agents de la Guàrdia Urbana a ofertar estan dotades pressupostàriament i
ho havien estat en els exercicis anteriors per la qual cosa no es produeix cap increment
pressupostari.
8. Informe jurídic emès pel Servei d’Organització i Recursos Humans de data 23/06/2016
en el què es sol·licita a la Intervenció municipal que informi amb caràcter previ a la
sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició
del 100% els efectius de la Policia Local, d’acord amb allò que estableix l’article article
20.Un, apartat 2, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2016, respecte a si, per tal d’assolir el 100% de la taxa de reposició d’efectius en
el col·lectiu de la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament de Badalona:
Compleix o no supera els límits que fixa la legislació reguladora de les Hisendes Locals o,
en el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament.
Compleix el principi d’estabilitat al què es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del
pressupost de l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent.
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9. Informe emès per l’interventor en data 29/06/2016 referent al compliment del principi
d’estabilitat al què es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb el qual l’Ajuntament
compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic, justifica el
compliment del període mitjà de pagament a proveïdors consolidat dels dos últims mesos i
afirma que s’està al corrent de les obligacions de subministrament d’informació econòmica
financera.
Certificat emès per l’interventor en data 19/09/2016 referent a l’estalvi net de la Corporació.
10. Carta del Ministeri d’Hisenda i administracions públiques de data 21/09/2016 en relació
amb la cobertura de places vacants de la policia local que conclou que, revisada la
documentació rebuda, es comunica que la mateixa és conforme amb els requisits establerts
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
11. Informe tècnic en relació amb la taxa de reposició d’efectius per aquest exercici 2016
pel que fa al col·lectiu de la Guàrdia Urbana emès per la cap de la Unitat de Selecció i
Gestió de Recursos Humans, amb el vist i plau de la cap del Departament de Recursos
Humans, de data 26/05/2016.
12. Informe tècnic emès per la cap de la Unitat de Selecció i Gestió de Recursos Humans
emès en data 08/11/2016 en relació amb la configuració de l’oferta pública d’ocupació 2016
de la Corporació.
13. Acta de la Mesa General de Negociació de data 08/11/2016 d’acord amb la qual es
dóna compliment a l’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel què s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que regula que
són matèries objecte de negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació
pública.
Fonaments de Dret
1. L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta
d'ocupació ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.
2. L’article 128 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s'aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), disposa, quan a
l'aprovació de l'oferta pública, que les Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran
anualment dins del termini d'un mes des de l'aprovació del Pressupost municipal, ajustantse a la legislació bàsica de l'Estat sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament
s'estableixin en desenvolupament de la normativa bàsica estatal.
3. L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya (TR-LMRL), estableix que les Corporacions
locals han de formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que
s’estableix reglamentàriament
4. Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), regulen que
constitueixen l'oferta pública d'ocupació de cada entitat local les places dotades
pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de
personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió
dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure a
l'oferta d'ocupació les places ocupades per personal interí, i els llocs de treball de caràcter
laboral reservats per a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no
permanent.
5. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2016 regula l’oferta pública d’ocupació. Aquest precepte disposa que al llarg de l’any
2016 únicament es podrà procedir a la incorporació de nou personal subjecte a una taxa de
reposició del màxim del 50%. Com a excepció regula que determinats col·lectius com cos
de la Policia Local, l’assessorament jurídic i la gestió de recursos públics i la prevenció i
extinció d’incendis podrà assolir el 100% si es compleixen determinats requisits.
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L’article 20.Un, apartat 2, lletra c) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016 regula, pel que fa als requisits que cal complir per
assolir una taxa de reposició d’efectius de fins el 100% en el col·lectiu de la Guàrdia
Urbana, el següent:
<<2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la
tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma
de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía
en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de la Policía Local,
en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá
alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de
Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora
de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el
principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación
del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En
relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano
competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga
de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por
la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.>>
6. La Sentència del Tribunal Suprem 5591/2013 disposa al fonament cinquè que “A
l’anteriorment manifestat ha d’afegir que en la Sentència d’aquesta Sala i Secció d’1 d’abril
de 2009, recurs de cassació 4203/2004, en el seu FJ 5è es va dir sobre l’abast que ha
d’atorgar-se a una oferta d’ocupació pública “(a) consisteix tan sols a determinar les places
vacants que podran ser objecte de cobertura en l’exercici anual a què està referida; (b) no
comporta ni produeix la iniciació del corresponent procés administratiu destinat a
seleccionar i nomenar les concretes persones que hauran d’ocupar aquestes places, ja que
això correspon a la ulterior convocatòria que ha de realitzar amb aquesta finalitat...” (...) “En
conseqüència, si el poder legislatiu en ús de les seves facultats va decidir que els cossos
funcionarials al servei de l’Administració de Justícia no havia de ser objecte de convocatòria
de places a això hem d’estar.”
7. De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació,
un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens
perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a
l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la
resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
8. L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova
el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regula que són matèries objecte
de negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació pública.
9. Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que comportarà l’obligació de
convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un
10% addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l’execució de l’oferta d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se dintre del termini
improrrogable de 3 anys.
10. De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar
l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
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L’alcaldia té delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució
de delegació de competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es
proposa a la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent
proposta:
PRIMER.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de les places vacants a la plantilla
d’aquest Ajuntament per l’exercici 2016, en els següents termes:
ANNEX I – PERSONAL FUNCIONARI
Núm.

3
3

1

Denominació Grup Torn Sistema selectiu
Administració General
Sots escala tècnica
TAG A1
Lliure concurs-oposició
Sots escala Administrativa
Administratius C1
Lliure concurs-oposició
Administració Especial
Sots escala tècnica
arquitecte/a
A1
Lliure concurs-oposició

1

Enginyer
A1
Lliure concurs-oposició
Sots escala diplomada
3
arquitecte/a tècnic/a
A2
Lliure concurs-oposició
2
treballador/a social
A2
Lliure concurs-oposició
Sots escala serveis especials
Cos de la Guàrdia Urbana
1
Intendent
A1
Lliure concurs-oposició
5
Agent C2
Lliure Oposició
19
Total
ANNEX II – PLANTILLA LABORAL
Núm.
2
1
4
7

Denominació Grup
Tècnic/a superior
Tècnic/a mitjà/ana
Oficial oficis
C2
TOTAL

Torn
A1
A2
Lliure

Sistema selectiu
Lliure Concurs-oposició
Lliure Concurs-oposició
Concurs-oposició

SEGON.- Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de
convocatòria fins a un 10%, sense que això es consideri modificació de la mateixa, als
efectes de l’art. 60.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
TERCER.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, COMUNICAR als
òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació coordinada
amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions
públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.
QUART.- DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i
a bon fi i execució del precedent acord.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta d’acord
precedent, d’acord amb les previsions de la resolució de delegació de competències de
l’alcaldessa a la Junta de Govern de data 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, per al seu debat i aprovació, si escau.
ACORD
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local
accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol de conformitat.
Votació
La urgència de la proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
La proposta precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor 7, del grup municipal Guanyem Badalona en Comú (sres./srs. D.Sabater,
Téllez, L.Sabater, Taleb i Duran) i d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES
(srs. Lladó i Ribot).
Abstenció 1, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (sr. Mañas).

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

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

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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