Secretaria General

NÚM.:
14
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
PÚBLICA. ORDINÀRIA
DATA:
25 de març de 2015
HORA:
09:35
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la Junta de Govern Local (4a planta de l'edifici del Viver) en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
TRESORERA

Xavier Garcia Albiol
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Albert Müller Valentí
Jordi Crisol González

ABSENTS
Ramón Riera Macia
Julián Álamo Guijarro

Regidor
Interventor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació si s’escau dels esborranys de les actes de les sessions que van
tenir lloc els dies 25 de febrer, pública.ordinària, i 18 de març de 2015, ordinària.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4990 PROPOSTA. Aprovar conjuntament diversos reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
3 CG-2015/4991 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de data 27-02-15 en relació amb
l'acceptació de l'ajut concedit per la DIBA "Programa complementari de foment de
l'ocupació local" en el marc del Pla Xarxa Governs Locals 2012-2015.
4 CG-2015/4992 DICTAMEN. Aprovar col·lectivament els reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 CG-2015/4993 DICTAMEN. Reconèixer el crèdit d'ajuts socials de menjador de l'any 2013
de l'Escola Antoni Gaudi.
6 CG-2015/4994 DICTAMEN. Aprovar la modificació i pròrroga del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Barcelonès en relació al Servei d'Atenció d'animals de
companyia 2015.
7 CG-2015/4995 DICTAMEN. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la
convocatòria d'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades a a
entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu i juvenil a Badalona,durant
l'any 2015.
8 CG-2015/4996 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015, del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015 de la Diputació de Barcelona, actuacions d'Educació.
9 CG-2015/4997 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
de la Diputació de Barcelona.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 CG-2015/4998 DICTAMEN. Ratificar la Resolució d'alcalde de data 24 de febrer de
2015, en què s'aprovà la sol·licitud de 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de
Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
11 CG-2015/4999 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la
subscripció a la revista Electra pel 2014.
12 CG-2015/5000 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la
subscripció anual del Bolletí Económic de la Construcció pel 2014.
13 CG-2015/5001 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a la factura del 2014 pel
material necessari per la reparació de l'aparell elevador del carrer Hipólito Lazaro.
14 CG-2015/5002 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures corresponents a
avançaments de subministrament durant el 2014 per resoldre avaries urgents.
15 CG-2015/5003 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura del 2014 corresponent a
l'assistència tècnica equips climatització sala CPD.
16 CG-2015/5004 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a factura del 2014 pel
submnistrament de material de paleta, servit per urgència per atendre avaries.
17 CG-2015/5005 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura presentada del 2014 en
concepte d'assistència tècnica per avaria en el circuit tancat de TV de l'ed. El Viver.
18 CG-2015/5006 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a la factura del 2014 en
concepte d'assistència tècnica urgent per localitzar fuita de gas dels equips de climatització
de la sala CPD.
19 CG-2015/5007 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde de 23 d'octubre de 2014 en
relació a l'actuació "Suport a la constitució i formalització del Patrimoni públic de sòl i
habitatge".
20 CG-2015/5008 PROPOSTA. Ratificar l'exp. 7/REG-3/15, Resolució alcalde accidental
petició de carpes a la "Xarxa de Governs Locals".
21 Proposicions urgents.
CG-2015/5009 PROPOSTA. Acceptar el fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
benestar social" atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de
l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" CODI XGL 15/Y/202040.
CG-2015/5011 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla
general metropolità per a l'ajust del límit del sistema portuari de Badalona.
CG-2015/5010 PROPOSTA. Atorgar les medalles a la permanència en el servei de la
Guàrdia Urbana.
22 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació si s’escau dels esborranys de les actes de les sessions que van
tenir lloc els dies 25 de febrer, pública.ordinària, i 18 de març de 2015, ordinària.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes que van tenir lloc els dies
25 de febrer pública.ordinària i de 18 de març, ordinària, ambdues de 2015, les quals van
ser aprovades per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4990 PROPOSTA. Aprovar conjuntament diversos reconeixements de
crèdit d'exercicis anteriors.
Fets
1. Les factures i despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
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corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detalla:
Interessat
NIF
VERA
REIXACH,
LAURA
40938639L

Factura

Data

N140007

31/10/2014

N140008

29/12/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/140333
B60327434

06/03/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/140444
B60327434

21/03/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/141438
B60327434

19/06/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142370
B60327434

21/11/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142371
B60327434

21/11/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142535
B60327434

17/12/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142603
B60327434

31/12/2014

AROMA
DE
MICACOS, SL
2014/46
B6577289-9

30/11/2014

READY SO
LLUMS, SL
B5850998-5

2014/7

01/12/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001175
BADALONA , SL
B6543073-8

16/10/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001311
BADALONA , SL
B6543073-8

21/10/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001728
BADALONA , SL
B6543073-8

07/11/2014

ESPAI
GASTRONOMIC 001912
BADALONA , SL

14/11/2014

VERA
REIXACH,
LAURA
40938639L

I

Concepte
Fotografies
protocol·làries dels
casaments del mes
d’octubre de 2014
Fotografies
protocol·làries dels
casaments del mes
de novembre i
desembre de 2014
Diverses plaques
obsequis
protocol·laris
Plaques
inox
12x6cms “Passeig
marítim” i paspartú
per marc
Grabación disco A.
Inox.
600mm
diámetro
“Placa
Castellers”
Diverses plaques
obsequis
protocol·laris
Diverses plaques
persones
centenàries i altres
obsequis
protocol·laris
Rótulo
inox.
150x50x1mm
“Busto del Rey”
Marco metacrilato
para
bandera
“Badalona Ciutat
Europea”
160x116cm
Servei
de
restauració
del
regidor
Ramon
Riera Macia del dia
14/11/2014
Serveis
d’audiovisuals
i
sonorització
de
l’acte d’inauguració
de l’enllumenat de
l’arbre de Nadal el
dia 29/11/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 16/10/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
21/10/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Ramon
Riera Macia el dia
07/11/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-GEEXT2015/000001

001
9220
22799
201500007789

348,48

010102-GEEXT2015/000001

001
9220
22799
201500007790

304,92

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

214,59

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

404,82

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

780,45

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

123,42

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

515,50

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

106,67

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

659,45

010102-GEEXT2015/000003

001
9220
22601
201500007948

43,00

010102-GEEXT2015/000004

001
9220
22799
201500007952

1.512,50

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

92,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

62,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

117,35

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

69,35
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Interessat
NIF
B6543073-8

Factura

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

70,15

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000006

001
9220
22799
201500008024

600,16

010102-GEEXT2015/000007

001
922022199
201500008026

466,94

010102-GEEXT2015/000008

001
9220
22199
201500009047

76,25

el dia 14/11/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
022176
BADALONA , SL
B6543073-8
ESPAI
GASTRONOMIC
024128
BADALONA , SL
B6543073-8

01/04/2014

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024129
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024130
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024131
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

NIVEL
MOVING
SOUND, SL
B6247161-0

002.1299

31/12/2014

FERRETERIA
PRIM, SL
B6440035-1

01500003

12/01/2015

BRICOINSA,
SL
B5847761-3

15022

10/02/2015

10

Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 11/04/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 06/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Serveis
tècnics
d’audiovisuals,
sonorització
i
enregistrament dels
actes institucionals
celebrats a les
dependències
municipals al mes
de desembre de
2014
Subministrament
de divers material
de ferreteria pels
actes protocol·laris
celebrats
durant
l’any 2014
Subministrament
de divers material
de ferreteria pels
actes protocol·laris
celebrats
durant
l’any 2014

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis, 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 dels treballs facturats i la conformitat que
n’han prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer
en la tramitació dels expedients que provoquen l’emissió de les factures relacionades
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.
5. Per tractar-se d’una despesa corresponent a un exercici anterior, l’òrgan competent per a
l’aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord de data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat
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amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa competent per
raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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.
../..
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local pública de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i les 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 de l’any 2015 en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF
VERA
REIXACH,
LAURA
40938639L

Factura

Data

N140007

31/10/2014

N140008

29/12/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/140333
B60327434

06/03/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/140444
B60327434

21/03/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/141438
B60327434

19/06/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142370
B60327434

21/11/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142371
B60327434

21/11/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142535
B60327434

17/12/2014

CAMPIO
ASSOCIATS, SL 1/142603
B60327434

31/12/2014

AROMA
DE
MICACOS, SL
2014/46
B6577289-9

30/11/2014

READY SO
LLUMS, SL
B5850998-5

01/12/2014

VERA
REIXACH,
LAURA
40938639L

I
2014/7

Concepte
Fotografies
protocol·làries dels
casaments del mes
d’octubre de 2014
Fotografies
protocol·làries dels
casaments del mes
de novembre i
desembre de 2014
Diverses plaques
obsequis
protocol·laris
Plaques
inox
12x6cms “Passeig
marítim” i paspartú
per marc
Grabación disco A.
Inox.
600mm
diámetro
“Placa
Castellers”
Diverses plaques
obsequis
protocol·laris
Diverses plaques
persones
centenàries i altres
obsequis
protocol·laris
Rótulo
inox.
150x50x1mm
“Busto del Rey”
Marco metacrilato
para
bandera
“Badalona Ciutat
Europea”
160x116cm
Servei
de
restauració
del
regidor
Ramon
Riera Macia del dia
14/11/2014
Serveis
d’audiovisuals
i
sonorització
de

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-GEEXT2015/000001

001
9220
22799
201500007789

348,48

010102-GEEXT2015/000001

001
9220
22799
201500007790

304,92

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

214,59

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

404,82

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

780,45

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

123,42

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

515,50

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

106,67

010102-GEEXT2015/000002

010
9220
22601
201500007793

659,45

010102-GEEXT2015/000003

001
9220
22601
201500007948

43,00

010102-GEEXT2015/000004

001
9220
22799
201500007952

1.512,50
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Interessat
NIF

Factura

Data

ESPAI
GASTRONOMIC
001175
BADALONA , SL
B6543073-8

16/10/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001311
BADALONA , SL
B6543073-8

21/10/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001728
BADALONA , SL
B6543073-8

07/11/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
001912
BADALONA , SL
B6543073-8
ESPAI
GASTRONOMIC
022176
BADALONA , SL
B6543073-8
ESPAI
GASTRONOMIC
024128
BADALONA , SL
B6543073-8

14/11/2014

01/04/2014

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024129
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024130
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

ESPAI
GASTRONOMIC
024131
BADALONA , SL
B6543073-8

26/06/2014

NIVEL
MOVING
SOUND, SL
B6247161-0

002.1299

31/12/2014

FERRETERIA
PRIM, SL
B6440035-1

01500003

12/01/2015

BRICOINSA,
SL
B5847761-3

15022

10/02/2015

10

Concepte
l’acte d’inauguració
de l’enllumenat de
l’arbre de Nadal el
dia 29/11/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 16/10/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
21/10/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Ramon
Riera Macia el dia
07/11/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 14/11/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 11/04/2014
Servei
de
restauració del Sr.
Xavier Garcia Albiol
el dia 06/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Servei
de
restauració
del
regidor
Juan
Fernández el dia
26/06/2014
Serveis
tècnics
d’audiovisuals,
sonorització
i
enregistrament dels
actes institucionals
celebrats a les
dependències
municipals al mes
de desembre de
2014
Subministrament
de divers material
de ferreteria pels
actes protocol·laris
celebrats
durant
l'any 2014
Subministrament
de divers material
de ferreteria pels
actes protocol·laris
celebrats
durant
l'any 2014

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

92,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

62,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

117,35

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

69,35

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

70,15

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,30

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000005

001
9220
22601
201500008006

15,50

010102-GEEXT2015/000006

001
9220
22799
201500008024

600,16

010102-GEEXT2015/000007

001
922022199
201500008026

466,94

010102-GEEXT2015/000008

001
9220
22199
201500009047

76,25

../..
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a la
Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, si escau.
../..
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta als interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos
que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals per al
respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
3 CG-2015/4991 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de data 27-02-15 en relació
amb l'acceptació de l'ajut concedit per la DIBA "Programa complementari de foment
de l'ocupació local" en el marc del Pla Xarxa Governs Locals 2012-2015.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Donar compte de la resolució d’Alcaldia, de data 27.02.2015, en relació amb
l’acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona corresponent al “Programa
complementari de foment d’ocupació local” en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2105, a efectes de la seva ratificació.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient núm.: 40/SUB-2/15
Fets
1. En data 27 de febrer de 2015, l’alcalde accidental (R.26.02.2015), va dictar una resolució
la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Acceptar l’ajut concedit per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de 18 de desembre de 2014, per import total de 1.730.188,50 euros
corresponent al “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, desglossat en les línies següents:
- Línia de suport a l’ocupació local (2014)
- 922.767,20 €
- Línia de suport a l’ocupació local (2015)
- 115.345,90 €
Total línia
- 1.038.113,10 €
- Línia de suport a la reactivació econòmica local (2015)
- 692.075,40 €
Total ajut
- 1.730.188,50 €
SEGON.- Incoar l’expedient corresponent a fi de formalitzar l’encàrrec de gestió a l’Institut
Municipal d’Ocupació (IMPO) de les actuacions corresponents a la “línia de suport a
l’ocupació local”, per import total de 1.038.113,10 euros (anualitats 2014 i 2015) objecte de
l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 18 de
desembre de 2014, esmentat en l’acord primer.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que realitzi, a efectes de la seva ratificació, així com a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.”
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 24 de juliol de 2012 -d’adhesió
d’aquest de l’Ajuntament de Badalona al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu
Protocol general- la resolució d’Alcaldia d’acceptació de l’ajut objecte d’aquest expedient
serà ratificada en sessió pública de la Junta de Govern Local.
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2. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que elevi proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar compte de la resolució a què es fa referència en els
antecedents d’aquest document i aquest òrgan col·legiat en ratifiqui el seu contingut,
donant-ne compte a la propera reunió de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern,
Economia i Hisenda:
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució dictada per l’alcalde accidental, en data 27 de febrer de
2015, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- Acceptar l’ajut concedit per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de 18 de desembre de 2014, per import total de 1.730.188,50 euros
corresponent al “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, desglossat en les línies següents:
- Línia de suport a l’ocupació local (2014)
- 922.767,20 €
- Línia de suport a l’ocupació local (2015)
- 115.345,90 €
Total línia
- 1.038.113,10 €
- Línia de suport a la reactivació econòmica local (2015)- 692.075,40 €
Total ajut
- 1.730.188,50 €
SEGON.- Incoar l’expedient corresponent a fi de formalitzar l’encàrrec de gestió a l’Institut
Municipal d’Ocupació (IMPO) de les actuacions corresponents a la “línia de suport a
l’ocupació local”, per import total de 1.038.113,10 euros (anualitats 2014 i 2015) objecte de
l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 18 de
desembre de 2014, esmentat en l’acord primer.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la propera
sessió que realitzi, a efectes de la seva ratificació, així com a la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.”
4 CG-2015/4992 DICTAMEN. Aprovar col·lectivament els reconeixements de crèdit
d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d’exercicis anteriors
Òrgan que resol:
Junta de Govern Local pública
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2015/000001
Ref. addicional:
JGL 03.15
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es
detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Rendar Ibérica, 94.947
SA
A60465622

03.11.14

Manteniment
octubre 2014

Rendar Ibérica, 94.948
SA
A60465622

03.11.14

Lloguer impressores
octubre 2014

Rendar Ibérica, 95.402
SA
A60465622

02.01.15

Manteniment
desembre 2014

Núm. Exp.
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

210-9220-21501
201500008558

73,70

210-9220-20600
201500008557

112,94

210-9220-21501
201500008558

43,60
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Rendar Ibérica, 95.403
SA
A60465622

02.01.15

Lloguer impressores
desembre 2014

Rendar Ibérica, 94.949
SA
A60465622

03.11.14

Manteniment
desembre 2014

Rendar Ibérica, 95.404
SA
A60465622

02.01.15

Manteniment
desembre 2014

Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Blautec, SL
B59156034

i FC14110102

28.11.14

i FC14120776

31.12.14

i FT14120287

19.12.14

i FC14120775

31.12.14

2015-274

020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001

210-9220-20600
201500008557

112,94

210-9220-21501
201500008558

18,07

210-9220-21501
201500008558

11,30

Manteniment
novembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Manteniment
desembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Factura rectificativa
per error comptador

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Manteniment
desembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

31.01.15

Material
per
a
Piscina Centre 2014

Eden
Springs, 75/02930487
SAU
A62247879

30.11.14

Subministrament
garrafes
aigua
novembre

Eden
Springs, 75/02952446
SAU
A62247879

31.12.14

Subministrament
garrafes
aigua
desembre

Hach
Lange F100166418
Spain, SLU
B08557761

19.02.14

Subministrament
d’un kit de clor

020723GEEXT2015/
000003
020723GEEXT2015/
000004
020723GEEXT2015/
000004
020723GEEXT2015/
000005

1.009,56

669,88

-405,11

390,48

322-3400-21200
201500009054

209,57

100-9220-22105
201500009059

504,14

100-9220-22105
201500009059

830,83

311-3110-22199
201500009062

597,98

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. 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 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. Per tractar-se de despeses corresponents a exercicis tancats, l'òrgan competent per a
l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de data 12 de juliol de 2011, i, de
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conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre (BOE
núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva aprovació, l’acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa
competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
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.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda que, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:
PRIMER.- 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 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF

Data

Concepte

Rendar Ibérica, 94.947
SA
A60465622

03.11.14

Manteniment octubre
2014

Rendar Ibérica, 94.948
SA
A60465622

03.11.14

Lloguer impressores
octubre 2014

Rendar Ibérica, 95.402
SA
A60465622

02.01.15

Manteniment
desembre 2014

Rendar Ibérica, 95.403
SA
A60465622

02.01.15

Lloguer impressores
desembre 2014

Rendar Ibérica, 94.949
SA
A60465622

03.11.14

Manteniment
desembre 2014

Rendar Ibérica, 95.404
SA
A60465622

02.01.15

Manteniment
desembre 2014

Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina
A08774465
Comercial
Reprografia
Maquinaria
d’Oficina

Factura

i FC14110102

28.11.14

i FC14120776

31.12.14

i FT14120287

19.12.14

i FC14120775

31.12.14

Núm. Exp.
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001
020723GEEXT2015/
000001

Partida
Núm. Operació

Import
(euros)

210-9220-21501
201500008558

73,70

210-9220-20600
201500008557

112,94

210-9220-21501
201500008558

43,60

210-9220-20600
201500008557

112,94

210-9220-21501
201500008558

18,07

210-9220-21501
201500008558

11,30

Manteniment
novembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Manteniment
desembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Factura rectificativa
per error comptador

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

Manteniment
desembre

020723GEEXT2015/
000002

210-9220-21501
201500008566

1.009,56

669,88

-405,11
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A08774465
Comercial
Blautec, SL
B59156034

2015-274

31.01.15

Material
per
a
Piscina Centre 2014

Eden
Springs, 75/02930487
SAU
A62247879

30.11.14

Subministrament
garrafes
aigua
novembre

Eden
Springs, 75/02952446
SAU
A62247879

31.12.14

Subministrament
garrafes
aigua
desembre

Hach
Lange F100166418
Spain, SLU
B08557761

19.02.14

Subministrament
d’un kit de clor

020723GEEXT2015/
000003
020723GEEXT2015/
000004
020723GEEXT2015/
000004
020723GEEXT2015/
000005

322-3400-21200
201500009054

209,57

100-9220-22105
201500009059

504,14

100-9220-22105
201500009059

830,83

311-3110-22199
201500009062

597,98

Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Votsd a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 CG-2015/4993 DICTAMEN. Reconèixer el crèdit d'ajuts socials de menjador de l'any
2013 de l'Escola Antoni Gaudi.
Fets
1. En data 13 de febrer de 2015, el cap del departament d’Atenció Territorial i Polivalent, ha
emès un informe tècnic que obra en l’expedient de referència, on posa de manifest que
l’Escola Antoni Gaudi no va presentar correctament la factura del mes de desembre 2013
durant l’exercici corresponent, en relació els alumnes que s’han quedat a menjar i són
beneficiaris dels ajuts econòmics de beca de menjador, que es relacionen a continuació:
Alumne/a
ALCARAZ
JOSE

Tutor/a

NIF

beca

Alta

PERDOMO,FELIPE
PEREZ MATOS, JUANA

54174087W

2,25 €

12/09/2013

AMAYA JIMENEZ, ANTONIO

JIMENEZ ROMERO, ALEJANDRA

53637874B

2,25 €

12/09/2013

AMAYA JIMENEZ, JOSE

JIMENEZ ROMERO, ALEJANDRA

53637874B

2,25 €

12/09/2013

AMAYA JIMENEZ, SARA

JIMENEZ ROMERO, ALEJANDRA

53637874B

2,25 €

12/09/2013

BORJA JIMENEZ, DANIEL

BORJA JIMENEZ, REBECA

78936528E

2,25 €

12/09/2013

BORJA JIMENEZ, MARIA

BORJA JIMENEZ, REBECA

78936528E

2,25 €

12/09/2013

EL YOSOUFI , AYA

CHALHI , MEREIM

X4061136A

2,25 €

12/09/2013

EL YOSOUFI , LAILA

CHALHI , MEREIM

X4061136A

2,25 €

12/09/2013

EL YOSOUFI , SORAYA

CHALHI , MEREIM

X4061136A

2,25 €

12/09/2013

FLORES ONS, JANELY

ONS GIMENEZ, IRENE

47177191M

2,25 €

12/09/2013

FLORES ONS, ZAIRA

ONS GIMENEZ, IRENE

47177191M

2,25 €

12/09/2013

Total alumnes becats:

11

2. Segons l’esmentat informe es proposa la tramitació del la següent factura:
N
Data
Import
Tercer
5065
31/12/2013
346,50€
ESCOLA ANTONI GAUDÍ
3. En data 2 de març la intervenció municipal ha informat favorablement la tramitació de
l’expedient, imputant la despesa a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Núm.Op
Import
2015 N 312 3261 48007

A

201500008056

Fonaments de dret
1. L’article 25.2 e) de LRBRL estableix que el municipi
competències pròpies l’avaluació i informació de situacions
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
l’article 26.1 apartat c) del mateix cos legal, els municipis

346,50€

exercirà en tot cas, com a
de necessitat social i atenció
D’acord amb el que disposa
amb una població superior a
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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’ article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que
corresponen als municipis, entre d’altres, les competències pròpies dels serveis socials
bàsics. L’annex d’aquesta norma inclou el Catàleg classificat de serveis i prestacions
socials del Sistema Català de Serveis Socials, segons el qual el Servei de menjador és un
servei d’atenció primària que forma part de la xarxa bàsica de serveis socials de
responsabilitat pública.
3. L'Ajuntament resta obligat en dret al pagament de l'esmentat servei, 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.
4. 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 pel servei prestat i la
conformitat del departament municipal gestor del contracte.
5. 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.
6. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de data
12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013,
de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la seva
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen
de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta de resolució:
En conseqüència i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, no hi ha cap tipus d'obstacle legal, ni reglamentari per tal
que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ dictamen de la comissió informativa
de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, a proposta de la regidora de Serveis Socials, aprovi la
següent resolució:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’Escola Antoni Gaudi i
la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id. Op
Núm. Op
Import
346,5
2015 N 312 3261 48007
A
201500008056
0€
SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a les beques de
menjador del període indicat, i que ha estat conformada pel tècnic municipal competent
responsable del servei.
Núm.fra.
Data
Import
Escola
5065
31/12/2013
346,50€
ESCOLA ANTONI GAUDÍ
TERCER.- Notificar aquesta resolució al departament d’Atenció Territorial Polivalent, a la
Intervenció General, a la Tresoreria i a l’Escola Antoni Gaudí
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
6 CG-2015/4994 DICTAMEN. Aprovar la modificació i pròrroga del conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès en relació al Servei d'Atenció
d'animals de companyia 2015.
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2006 va
acordar d’una banda, delegar al Consell Comarcal del Barcelonès la competència de
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recuperació i recollida d’animals contemplades a l’article 16 i 17 de la Llei 22/2003, de 14
de juliol, de protecció dels animals i de l’altra, l’aprovació del text del conveni de
col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del
Centre Comarcal del Barcelonès Nord, entre el propi Consell Comarcal i els ajuntaments de
Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2. En data 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Badalona, va signar amb el Consell
Comarcal i els ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, el
Conveni de Col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia.
3. En data 28 de maig 2014 es va signar entre les parts la pròrroga expressa d’aquest
conveni pel 2014.
4. El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès Nord, en sessió de data 3 de desembre 2014
va adoptar el següent acord: “Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del
Barcelonès en relació amb el servei comarcal d’atenció als animals de companyia
mitjançant el qual es perllonga fins al 31 de desembre de 2015 la vigència del conveni
signat entre les parts en data 20 de desembre de 2006, mantenint-se sense alteració els
imports de les aportacions econòmiques de les Administracions signatàries al finançament
dels costos d’aquest servei públic que varen establir-se per a l’any 2014”.
5. En data 16 de febrer 2015 el cap de la Unitat de Protecció de la Salut, amb el conforme
de la cap del Servei de Salut, ha emès un informe tècnic, segons el qual recomana i
proposa:
- L’aprovació i signatura de la pròrroga per a l’any 2015 del Conveni de Col·laboració per a
la prestació del Servei d’Atenció als Animals de Companyia a través del Centre Comarcal
d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès.
- Que les despeses de 120.800,00 euros ocasionades per la signatura d’aquest conveni,
que hauran de ser abonades segons el mecanisme de pagaments establert a la clàusula
quarta del mateix conveni, s’imputin a la partida 311-9421-46500 del Pressupost Municipal
2015 en pròrroga del 2014.
- Que s’ordeni, abans de l’1 d’abril 2015, el primer pagament per un terç de l’import anual,
40.266,67 euros, s’imputi a la partida 311-9421-46500 del Pressupost Municipal 2015 en
pròrroga del 2014, que s’ordeni abans de l’1 de juliol de 2015 el segon pagament per la
quantitat de 40.266,67 euros i que s’ordeni abans de l’1 de desembre el tercer pagament
per la quantitat de 40.266,66 euros imputats a la mateixa partida del Pressupost Municipal
2015 en pròrroga de 2014.
6. En data 3 de març de 2015 la intervenció municipal ha informat favorablement la
tramitació de l’expedient, imputant la despesa generada per la signatura d’aquesta pròrroga
a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2015 N 311 9421 46500

A

201500009368

120.800,00 €

Fonaments de dret
1. L’article 25.2 j) de LRBRL estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a
competències pròpies la protecció de la salubritat pública.
2. L’ article 52 de la Llei 18/2009 de 18 d’octubre de Salut Pública, estableix els serveis
mínims competència dels ens locals, concretament a l’ apartat “g) determina que
l’ajuntament és competent per prestar els serveis relatius a “La gestió del risc per a la salut
derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i
de les plagues.”
3. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 LBRL, expressa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. A la seva
vegada, la Llei 30/92 en els seus art. 4.1.d) i 4.3, disposa que serà necessari que en els
desenvolupament de les activitats de les administracions públiques es prestin la cooperació
i assistència necessària.
4. L’art 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalització l’Administració General de l’Estat
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amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
5. Segons disposa l’art. 214 del TRLHL, la intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament
aquest expedient.
6. L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament atorgada mitjançant acord plenari de
data 12 de juliol de 2011, i, de conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si escau la
seva aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la comissió informativa competent per raó de la matèria, de conformitat amb
l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta de resolució
En conseqüència i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, no hi ha cap tipus d'obstacle legal, ni reglamentari per tal
que la Junta de Govern Local, en sessió pública, previ dictamen de la comissió informativa
de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, a proposta de la regidora de Serveis Socials, aprovi la
següent resolució:
Primer:- Aprovar la modificació i pròrroga fins al 31 de desembre de 2015, del conveni de
col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès del servei comarcal d’atenció als animals
de companyia que literalment diu:
“PRÒRROGA PER A L’ANY 2015 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ ALS ANIMALS DE COMPANYIA A TRAVÉS DEL
CENTRE COMARCAL D’ATENCIÓ ALS ANIMALS DE COMPANYIA DEL BARCELONÈS
Barcelona, ...
REUNITS
D’una banda, el Sr. Jaume Vendrell i Amat, gerent del Consell Comarcal del Barcelonès, en
nom i representació d’aquesta entitat, assistit per la seva Secretària General accidental Sra.
Marta Gibert Casanovas.
D’una altra part, la Sra. Sònia Egea Pérez, regidora de serveis socials i salut de
l’Ajuntament de Badalona, en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistida pel seu
Secretari general accidental Sr. Albert Muller Valentí.
D’una altra part, el Sr. Gregorio Camacho Alcalde, regidor de medi ambient i salut pública
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en nom i representació d’aquest Ajuntament,
assistit pel seu Secretari General Sr. Josep Reverendo Carbonell.
I d’una altra part, la Sra. Laia Tordera Roig, regidora d’infància, joventut i salut de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en nom i representació d’aquest Ajuntament,
assistida pel seu Secretari General Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per l’atorgament
d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I. Que en data 20 de desembre de 2006 els ajuntaments de Badalona, de Sant Adrià de
Besòs i de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès van signar un
conveni mitjançant el qual s’establia el marc de col·laboració interadministrativa per a la
implantació del servei comarcal d’atenció als animals de companyia.
II. Que d’acord amb la clàusula novena de l’esmentat conveni, no havent estat denunciat el
mateix per part de cap de les administracions signatàries, la vigència del conveni que
s’establia inicialment fins a 31 de desembre de 2007 i que es va anar perllongant de
manera continuada, ha quedat ara prorrogat fins a 31 de desembre de 2015.
Malgrat el perllongament automàtic de la vigència del conveni, les parts consideren adient
aprovar un nou conveni de pròrroga als efectes d’incorporar-hi alguns ajustos, d’acord amb
les següents
CLÀUSULES
Primera.Es confirma el perllongament fins a 31 de desembre de 2015 de la vigència del
conveni de col·laboració per a la implantació del servei comarcal d’atenció als animals de
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companyia signat en data 20 de desembre de 2006 entre els Ajuntament de Badalona, de
Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès,
sense altres alteracions que les que a continuació s’especifiquen.
Segona.Amb lleugers ajustos sobre els percentatges de distribució inicialment establerts a
la clàusula setena del conveni signat al desembre de 2006 i atès que el pressupost anual
del CCAAC per a l’exercici 2015 ha quedat quantificat en 255.214,35 euros, inclòs l’IVA del
21%, les aportacions que corresponen inicialment a cadascuna de les administracions
signatàries d’aquest conveni pel finançament dels costos del servei comarcal durant l’any
2015 seran les següents:
Ajuntament de Badalona: 120.800 euros
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 23.500 euros
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 77.190 euros
Consell Comarcal del Barcelonès: 33.724,35 euros
Tercera. Verificat que el nivell d’ocupació del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de
Companyia del Barcelonès pateix habitualment situacions de saturació, les administracions
signatàries revisaran els protocols generals per a la demanada de serveis de recollida
d’animals al CCAAC, principalment amb les Policies Locals i la Guàrdia Urbana, reforçantse la coordinació amb les regidories responsables de seguretat i de protecció dels animals,
al temps que es potenciaran les campanyes d’identificació (mitjançant microxip) dels
animals de companyia i per facilitar-ne el retorn al seu propietari en cas que aquests arribin
al Centre i es promourà l’ús dels lectors de xips per part dels diferents agents que
intervenen en el procés.
El Consell Comarcal vetllarà i potenciarà les adopcions dels animals acollits, les campanyes
d’adopció, el programa del voluntariat, les relacions amb les protectores d’animals
col·laboradores dels ajuntaments del territori i la integració i coneixement del centre en
l’àmbit territorial on desplega les seves activitats i realitza les seves intervencions.
Quarta. Durant l’any 2015 el mecanisme de pagaments de les aportacions municipals al
Consell s’efectuaran en tres pagaments a dates: 1 abril, 1 de juliol i 1 de desembre. En cas
que els costos reals del servei, segons acord que adopti el Consell General del CCAAC,
siguin inferiors al conjunt d’aportacions municipals, el Consell Comarcal arbitrarà els
mecanismes per retornar els escreixos que corresponguin proporcionalment a cada
ajuntament.
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell lliurarà als responsables municipals
un informe sobre les dades d’ocupació i la gestió del servei durant l’any 2015, als efectes
de verificar, si s’escau, els ajustos en el repartiment de costos establerts en cas que s’hagin
excedit significativament les quotes d’ocupació reservades per a cada municipi.
Els signataris d’aquest conveni arbitraran els mecanismes per tal de garantir l’aprovació del
conveni en els òrgans municipals pertinents durant el 1er trimestre del 2015, i que els
pagaments de les aportacions municipals al Consell Comarcal del Barcelonès s’efectuen
amb la puntualitat prevista i que no es produeixen incompliments ni retards reiterats.
Cinquena. Pel que fa a la participació del Consell Comarcal del Barcelonès en el
finançament de les despeses que deriven de la prestació del servei, es mantenen els
compromisos incorporats fins a la data, amb l’abast que es detalla en aquesta clàusula.
El Consell Comarcal del Barcelonès assumeix addicionalment el finançament al seu càrrec
de: totes les despeses d’adequació i rehabilitació dels edificis, equipaments i instal·lacions
del Centre, patis i zona perimetral exterior; els pagaments que es derivin dels elements
adscrits al servei dels quals sigui propietari (assegurances de l’edifici i vehicles, impostos i
assimilats) i els costos que deriven de la contractació de la Directora del Centre. El Consell
assumirà també el pagament de campanyes de promoció del Centre i de difusió del servei i
es farà càrrec de les despeses que puguin derivar-se de la participació de personal extern
que col·labori en la realització d’aquestes campanyes.
Durant l’any 2015 es mantindrà excepcionalment el servei extraordinari de recollida
d’emergència fora d’horari del CCAAC, recollides per a les quals el Consell Comarcal del
Barcelonès contractarà una empresa externa que actuarà coordinadament amb els gestors
del Centre atenent les situacions de risc definides establertes per el protocol de recollida
d’emergència.
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Les despeses d’aquestes recollides seran també assumides directament pel CCB, llevat
que es tracti de serveis no justificats que hauran de ser assumits pels ajuntaments. Per a
definir els mecanismes de prestació d’aquestes recollides extraordinàries, s’elaborarà el
corresponent protocol, amb participació dels tècnics municipals i de la directora del CCAAC,
que s’aplicarà estrictament en els serveis prestats l’empresa o entitat contractada a l’efecte
pel Consell.
Per a l’any 2015 el Consell Comarcal del Barcelonès arbitrarà els mecanismes necessaris
per reforçar l’atenció veterinària que es presta des del Centre, als efectes d’atendre
adequadament les necessitats que sorgeixin en la prestació del servei.
Sisena. D’acord amb el que s’especifica a la clàusula primera d’aquest conveni, es
mantenen sense alteració la resta de disposicions establertes al conveni inicial signat entre
les parts en data 20 de desembre de 2006, en l’abast enumerat a la clàusula tercera de
l’esmentat conveni i tenint en compte que totes les facultats que s’hi enumeren s’exerciran
en el marc de les competències delegades especificades en la clàusula segona del mateix i
en els termes previstos en la normativa d’establiment del servei i en el corresponent
reglament regulador d’aquest.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document per
quadruplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.”
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2015, en aplicació de la pròrroga, per
un import de 120.800,00 € d’acord amb l’ aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Id. Operació
Núm. Operació
Import
2015 N 311 9421 46500

A

201500009368

120.800,00 €

Tercer.- Facultar a la regidora de l’Àrea de Serveis Socials i Salut per a la signatura de
l’esmentada pròrroga del conveni així com per realitzar totes les actuacions necessàries fins a
la seva liquidació.
Quart.- Notificar la resolució a l'interessat i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
7 CG-2015/4995 DICTAMEN. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la
convocatòria d'atorgament de subvencions per concurrència competitiva, destinades
a a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu i juvenil a
Badalona, durant l'any 2015.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació inicial de les bases que han de regir la convocatòria d’atorgament
de subvencions per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o
programes de caràcter educatiu i juvenil al municipi de Badalona, durant l’any 2015.
Òrgan que resol Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
ANTECEDENTS
1.A requeriment del regidor de l’àrea d’educació, esports i joventut, es va iniciar l’expedient
per a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a
entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu i juvenil, durant l’any 2015.
2. El Servei d’Educació va trametre informe tècnic, amb data 6 de febrer de 2015, al Servei
Jurídic i d’Administració General, amb les seves propostes on establien els criteris
específics per a l’atorgament d’aquestes subvencions, així com l’aplicació pressupostària
de les mateixes, per tal d’elaborar les bases específiques que han de regular l’esmentada
convocatòria.
3. El departament de Joventut del Servei d’Esports i Joventut va trametre informe tècnic,
amb data 27 de gener de 2015, al Servei Jurídic i d’Administració General, amb les seves
propostes on establien els criteris específics per a l’atorgament d’aquestes subvencions,
així com l’aplicació pressupostària de les mateixes, per tal d’elaborar les bases
específiques que han de regular l’esmentada convocatòria.
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4. Aquestes bases han estat elaborades segons el que disposa l’Annex IV de les Bases
d’Execució del Pressupost 2015.
5. L’Interventor Municipal ha d’informar aquest expedient amb càrrec a la partida 321-320048906, RC 201500006991, d’import 57.634,00 € (Servei d’Educació) i amb càrrec a la
partida 322-3265-48906, RC 201500006993, d’import 20.000,00 € (Departament de
Joventut) del pressupost municipal de 2015.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons 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, i l’article 122 del
Decret, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals (ROAS), en relació amb l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, 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.
2. L’article 27 de la Constitució Espanyola, (CE) de data 29/12/1978, estableix el següent:
<<27.1. Todos tienen derecho a la Educación...5. Los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza,
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros
docentes>>.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, (EAC), (BOE 20/07/2006) estableix en el seu article
84.2g, <<...els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre
les matèries següents, en els termes que determinen les lleis: La 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.>>
La Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix
en els seus articles 25 i 27, indicant el següent:
<<El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los terminos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:...n)
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.>>
<<El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en los Municipio el ejercicio de sus competencias...Con el
objeto de evitar duplicidades admionistrativas, mejorar la transparencia de los servicios
públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de
racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del
Estado y las de las Comunidades Autónomas podran delegar, siguiendo criterios
homogéneros, entre otras, las siguientes competencies: c)Creación, matenimiento y gestión
de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación
infantil. F) Realización de actividades complementarias en los centros docentes..>>
3.-.L’article 43.3 de la Constitució Espanyola, (CE) de data 29/12/1978, estableix com a
principi rector de la política econòmica i social que els poders públics fomentaran l’educació
sanitària, l’educació físic i l’esport, així com l’adequada utilització de l’oci.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, (EAC), (BOE 20/07/2006) estableix en el seu article
142 la competència exclusiva en matèria de joventut.
La Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix
en els seus articles 25 i 26, indicant el següent:
<<El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los terminos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:....l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre..>>
Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
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que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de
règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal
i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de
Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article
permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies
d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la
promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens
locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
és el professor 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)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a
les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota
Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins
i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de
les seves competències.
La nota explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
disposa que “una llei sectorial autonòmica, a l’empara de l’àmbit competencial corresponent
que preveu l’EAC, que en data de l’entrada en vigor de la LRSAL ja atribueix competències,
pròpies o delegades, a l’ens local per a la prestació de serveis públics, ha de ser
respectada.”
Cal concloure que d’acord amb la normativa legal esmentada, la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i la normativa de règim local en concordança amb la normativa
sectorial, els ajuntaments disposen de competències pròpies en matèria d’educació i
joventut.
Per tant, i atesa la normativa vigent, les subvencions que es concedeixin tindran per objecte
el foment d’activitats que complementin les competències municipals i siguin d’interès local.
4. L’annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost de 2015, constitueix la normativa
sobre subvencions que suposa l’adequació, a l’empara de l’article 17.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, al règim jurídic establert a la referida Llei, pel
que fa als preceptes tenen caràcter de legislació bàsica segons disposa l’article 9 de la
LGS; tot això en compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a la Disposició
Final Primera apartat 2 de la LGS.
5. L’article 3 de l’annex IV de les Bases d’Execució del pressupost municipal vigent
estableix el règim jurídic aplicable a les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Badalona.
6. El contingut de les Bases específiques de la convocatòria per a l’exercici 2015, s’ajusta a
les necessitats de gestió i a les exigències del procediment, i en particular, al previst a
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l’article 17.3 de la LGS que estableix el contingut mínim d eles Bases específiques de les
convocatòries.
7. L’article 12. b) de l’Annex IV de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent
estableix que en el cas que la naturalesa de la subvenció ho requereixi, prèviament a la
convocatòria del procés de selecció, s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
particulars de conformitat amb l’article 17 de la LGS.
8. D’acord amb el que disposa l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’aprovació de les Bases
correspon al Ple de la Corporació.
Segons les previsions de l’article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal,
l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes Bases és la Junta de Govern Local i es
sotmetran a la mateixa publicitat que la convocatòria.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre, (BOE núm. 254, de 23 d’octubre) les sessions de la Junta de Govern que acordin
matèries delegades pel Ple hauran de ser públiques, i els acords també hauran de passar
per la comissió informativa competent.
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 departament 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 d’Educació, Esports i Joventut, que validi i ordeni la tramitació a la Junta de
Govern Local Pública de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases especifiques que han de regir la convocatòria
d’atorgament de subvencions per concurrència competitiva, de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, destinades a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu i
juvenil, al municipi de Badalona, durant l’any 2015. Les esmentades bases especifiques
que contenen documents que fixen els criteris i requisits específics establerts pel Servei
d’Educació, i el departament de joventut del Servei d’Esports i Joventut, amb els diferents
objectes subvencionables, i que literalment són les següents:
REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS DE LES SUBVENCIONS ORDINÀRIES DEL
SERVEI D’EDUCACIÓ. ANY 2015.
1. Objecte
1.1. L’objectiu d’aquesta actuació és la realització de programes de col·laboració amb les
comunitats educatives dels centres d’ensenyament de la ciutat de Badalona sostinguts amb
fons públics i que disposin de la pertinent autorització emesa per la Generalitat de
Catalunya, així com les associacions sense afany de lucre que hi cooperen, en règim de
concurrència competitiva. S’exclouen d’aquesta subvenció totes les activitats lectives.
1.2. Les activitats objecte de sol·licitud de subvenció s’han de realitzar durant l’any natural
2015, excepte les que optin al programa E5 que per estar vinculat al Pla Educatiu d’Entorn
té un abast temporal menor (de gener a agost). L’import de la subvenció no ultrapassarà el
50% del cost de l’activitat a la que s’apliqui. Totes les activitats han de figurar explícitament
en el Pla Anual de Centre aprovat a l’inici de curs, o bé modificat posteriorment, pel Consell
Escolar de Centre (CEC) de cadascuna de les escoles participants; aquesta condició
l’haurà de certificar el Secretari/ia del CEC amb el vist-i-plau del respectiu President/a.
1.3. Un cop puntuades totes les sol·licituds acceptades, el total de l’import amb que es dota
cada programa es distribuirà proporcionalment a la puntuació de cadascuna. La fórmula de
càlcul per a cada escola o entitat és:
P/T *N,
En la que
P= Dotació pressupostària del programa
T= Sumatori de la puntuació total de les sol·licituds aprovades
N= Puntuació total de l’escola o entitat
1.4. L'import finalment concedit a cada sol·licitant serà la quantitat menor entre: el
corresponent a la puntuació segons la fórmula anterior, el sol·licitat (o el 50% del
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pressupost de l’activitat si és el cas) i l'import màxim per a cada programa, que es dirà en
l’apartat 4.
1.5. S’adjudicaran subvencions amb càrrec a la partida 321-3200-48906 del pressupost
municipal vigent, per un import total de 57.634,- €, distribuïts per programes tal com
segueix: un import de 4.284,- euros per als programes E1 i E2, un import de 28.500,- euros
per al programa E3, un import de 5.000.- € per al programa E4, i un import de 19.850.- €
per al programa E5:
E1-ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES DEL CENTRE DOCENT: L’activitat ha de tenir un
caire d’excepcionalitat, incorporant l’objectiu de donar projecció social i/o mediàtica al
centre. Els alumnes n’han de ser protagonistes o gaudir-ne de forma directa.
L’activitat ha d’estar oberta a la participació de la ciutadania o de foranis (en el cas
d’intercanvis), però als efectes d’aquesta subvenció només es comptabilitzaran com a
destinataris o participants, segons s’escaigui: els alumnes del centre sol·licitant, les seves
famílies, i el seu professorat.
Tipus d’activitats subvencionables:
a)Commemoració d’aniversaris de la creació d’un centre docent quin nombre sigui múltiple
de 10 i/o de 25.
b)Altres esdeveniments extraordinaris quin objectiu sigui donar projecció social i mediàtica
al centre:
b1) celebrar la ocupació d’un edifici nou o íntegrament reformat,
b2) actes d’homenatge a personalitats vinculades al centre docent,
b3) intercanvis de docents o d’alumnes quan el centre badaloní n’és l’amfitrió.
b4) mostra pública del potencial de l’escola en qualsevol camp, o del resultat de projectes
d’especialització en alguna disciplina,
b5) construcció d’elements de cultura tradicional per a un ús públic en cercaviles i festes
ciutadanes.
Per la consideració d’excepcionalitat, s’exclouen d’aquesta subvenció les activitats
quotidianes d’un centre escolar com “portes obertes”, mostres de fi de curs o trimestre,
festes tradicionals, i tota activitat que ja tingui marcada una determinada periodicitat. No
s’acceptarà que un centre faci més d’una sol·licitud anual per a aquest programa. En el
supòsit d’aniversaris o esdeveniments que es celebrin al llarg del curs escolar o abastin
més d’un any natural, només s’acceptarà la sol·licitud de subvenció per a una de les
anualitats.
S’entendrà com a subvencionable: els serveis d’espectacles, entrades col·lectives a
museus i espectacles, restauració, lloguer d’infraestructures, neteja, assegurances,
transport, compra d’objectes com a regals protocol·laris, intèrprets i traductors, traduccions,
publicitat, l’edició de material gràfic imprès i audiovisual, i la contractació de serveis
professionals.
E2- COL·LABORACIÓ DEL CENTRE DOCENT AMB ENTITATS DE L’ENTORN: L’objectiu
d’aquest programa de subvencions és propiciar la interrelació del centre amb entitats del
seu entorn, bé sigui amb la organització d’activitats extraescolars de lleure obertes a infants
i joves aliens al centre escolar, o mitjançant la simple obertura de les pròpies instal·lacions
al gaudi del veïnat, en cap cas contradient la ordenança municipal de civisme.
Les activitats subvencionades (no el conjunt del projecte del que si escau formen part)
s’han de realitzar en les pròpies instal·lacions escolars, emmarcades en el calendari escolar
lectiu que fixa anualment la Generalitat de Catalunya i caps de setmana annexes, i fora de
l’horari lectiu del centre educatiu; se n’exclouen explícitament els estudis assistits o reforç
escolar, les classes d’idiomes o de ampliació o recuperació de matèries curriculars, tota
mena de casals de lleure/esportius en període de vacances, i qualsevol activitat destinada a
un col·lectiu concret d’infants i joves o bé que en limiti l’accés.
L’entitat sol·licitant no ha de tenir cap vinculació amb l’escola en els seus estatuts.
Les activitats han d’estar incloses en el Pla Anual de Centre, tenir la continuïtat mínima d’un
dia per setmana i cinc dies per trimestre, estar adreçades principalment a infants i
adolescents d’entre 3 i 16 anys, i manifestar-se clarament obertes a la participació d’infants
i joves aliens al centre escolar.
S’entendrà com a subvencionable: la contractació de serveis professionals, els honoraris
professionals de talleristes, monitors,
i conferenciants; assegurances, transport i
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missatgeria, compra de material fungible o perible per a manualitats i activitats artístiques,
material i serveis de neteja, serveis publicitaris i l’edició de material gràfic, imprès i
audiovisual.
E3- PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT. L’objectiu d’aquest
programa de subvencions és educar l’alumnat en la conservació i reutilització del material, i
procurar a les famílies un estalvi econòmic mitjançant el sistema de préstec, a partir de la
participació de les famílies, l’alumnat i el professorat dels centres educatius en un programa
per al foment de la reutilització o socialització (als efectes d’aquestes bases ambdós termes
es consideren sinònims) de llibres de text i material didàctic durant el curs 2015-2016. El
criteri identificatiu d’aquests programes serà que l’alumnat i/o llurs famílies restin obligats al
bon ús i conservació dels llibres i material, perquè puguin ser reutilitzats en cursos
següents. No s’identificaran com a projectes de socialització, als efectes d’aquesta
convocatòria, aquells en els que simplement es posin a disposició de les famílies sense
recursos llibres i materials de segona mà.
S’entendrà com a subvencionable:
El llibre de text; entenent per tal el material imprès, amb codi de registre (ISBN,
EAN o similars), que desenvolupa els continguts establerts pels diferents currículums
vigents en les matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.
El material fungible destinat al manteniment, etiquetatge, conservació i recuperació
dels llibres socialitzats i reutilitzats.
El material didàctic de caràcter col·lectiu:
- el material amb les mateixes característiques que el definit com a llibre de text però
quin ús és col·lectiu (enciclopèdies, diccionaris, biblioteques d’aula,...);
- quaderns d’exercicis editats en separata, sempre que el seu import estigui comprès
en el preu de venda d’un llibre de text;
- subscripcions a revistes per a lectura dels alumnes;
- altre material imprès no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts
establerts als currículums, inclòs aquell material d’elaboració pròpia dels centres
educatius, sempre que tingui un caràcter durador i estigui destinat a la utilització per
part de l’alumnat;
- tot aquell material que serveix per construir alternatives al llibre de text individual:
material de dibuix, pintura, i plàstica en general, sempre que la seva utilització estigui
justificada en el projecte per al treball col·lectiu d’aula o per a la creació de dossiers
didàctics, amb la seva personalització i/o implementació per part dels alumnes.
No serà subvencionable la compra de:
- llibres i revistes per al professorat o, amb criteri general, que no siguin de
treball o lectura dels alumnes,
- material escolar propi de cada alumne,
material d’oficina del professorat o genèric del centre escolar,
- agendes, llibres i llibretes de propietat individual,
carteres i motxilles,
- paper i tinta per a fotocòpies i impressions, i productes específicament
audiovisuals o informàtics.
E4- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ARTÍSTIQUES. L’objectiu d’aquest programa de
subvencions és propiciar la col·laboració d’associacions i entitats culturals i artístiques de la
ciutat en la programació d’activitats extraescolars dels centres d’ensenyament obligatori
sostinguts amb fons públics. Els requisits que han de tenir aquestes activitats son:
L’associació o entitat sol·licitant té la seu a la ciutat i treballa amb més d’una escola
de primària badalonina.
L’associació o entitat sol·licitant realitza una mostra o festival públic conjunt, com a
colofó de l’activitat i fora d’horari lectiu, on tots els alumnes dels diferents grups
escolars interpreten o treballen conjuntament el mateix tema. De no existir aquesta
activitat es denegarà la subvenció.
Les activitats fruit d’aquesta col·laboració, incloent explícitament la participació en
el festival o mostra conjunta, han d’estar aprovades en el Pla Anual de cada centre
participant; en cas contrari i als efectes d’establir els barems de la sol·licitud, es
detraurà aquest centre del còmput total d’escoles i alumnes.
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Les activitats han de realitzar-se en horari extraescolar, i han de tenir un projecte
pedagògic que reforci o completi els continguts curriculars de tipus artístic. S’exclouen
projectes exclusivament basats en aquelles disciplines que impliquin activitat física o
puguin ser considerades en algun grau com a esportives, i en concret la dansa i el ball
en totes les seves variants, twirling, arts marcials, cercaviles i correfocs, muixerangues
i castells humans, que si bé puntualment poden formar part de les activitats del
projecte, no en poden ser l’eix troncal o centre d’interès.
L’activitat ha de tenir la continuïtat mínima d’un dia per setmana durant el curs
escolar, i estar adreçada principalment a infants que són alumnes d’ensenyament
obligatori; si hi ha alumnes d’altres edats, als efectes d’establir els barems de la
sol·licitud no se’ls comptarà.
S’entendrà com a subvencionable:
- la contractació de serveis professionals,
- els honoraris professionals d’educadors i monitors,
- catxets de músics,
- lloguer d’equipaments,
- lloguer de serveis de sonorització i de material escènic,
- assegurances,
- transport i missatgeria,
- compra de material fungible,
- material i serveis de neteja,
- serveis publicitaris, i l’edició de material gràfic, imprès i audiovisual.
E5- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PROMOCIÓ DE L’ÈXIT EDUCATIU. L’objectiu
d’aquest programa de subvencions és propiciar la col·laboració entre les associacions
ciutadanes i les escoles de la ciutat per assolir els objectius definits en el Pla Educatiu
d’Entorn, de contribuir al foment de la llengua catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a
tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral.
L’activitat a subvencionar ha de ser realitzada conjuntament per infants i adolescents,
alumnes en etapes d’escolarització obligatòria de més d’un centre escolar badaloní
sostingut amb fons públics, durant un mínim de cinc dies hàbils consecutius o de quinze
dispersos, en horari extraescolar o no lectiu. L’activitat, en raó de la vigència de l’actual Pla
Educatiu d’Entorn, ha de ser iniciada i finida dins del període comprès entre l’1 de gener i el
31 d’agost de 2015.
Se subvencionaran:
activitats extraescolars de suport a l’aprenentatge de la lectura i de reforç escolar,
activitats extraescolars d’ajuda per afavorir el benestar físic, mental i emocional en
alumnes d’educació especial i/o amb necessitats educatives especials reconegudes,
casals educatius en temps de vacances (en qualsevol època) per a infants i joves ,
sempre que en la seva programació incorporin activitats com les descrites en els dos
ítems anteriors.
S’entendrà com a subvencionable: la contractació de serveis professionals, els honoraris
professionals de educadors i monitors; assegurances, transport i missatgeria, compra de
material fungible o perible per a manualitats i activitats artístiques, material i serveis de
neteja, serveis publicitaris i l’edició de material gràfic, imprès i audiovisual.
2. Beneficiaris
2.1. Poden sol·licitar subvenció per al programa E1:
a) Les escoles públiques d’educació primària, secundària i post-obligatòria,
representades pel respectiu Consell Escolar de Centre -quina presidència recau en la
direcció docent- o per una associació de pares i mares legalment constituïda.
b) Les escoles concertades, representades pels seus titulars o per una associació de
pares i mares legalment constituïda.
c) L’Escola Oficial d’Idiomes i els Centres i Aules de Formació d’Adults, representats
pels seus directors/es o coordinadors/es.
d) Les associacions de mares, pares, tutors, familiars, o ex-alumnes, de les escoles
bressol municipals i llars d’infants públiques, de l’escola municipal de música i de les
escoles municipals d’educació especial.
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2.2. Poden sol·licitar subvenció per als programes E2: les entitats associatives sense afany
de lucre, representades pels seus òrgans directius, que realitzin activitats en un o diversos
centres docents badalonins amb els que no tinguin vinculació jurídica (ni amb el centre ni
amb cap institució que en sigui titular o en formi part), recollint el Pla Anual de Centre
l’activitat per a la que es sol·licita subvenció.
2.3 Poden sol·licitar subvenció per al programa E3:
Les escoles públiques d’educació primària, secundària i post obligatòria, que disposin d’un
programa de reutilització, socialització o cooperació en l’ús de llibres de text i material
didàctic complementari aprovat pel seu Consell Escolar de Centre, representades pel
respectiu Consell Escolar de Centre -quina presidència recau en la direcció docent- o per
una associació de pares i mares legalment constituïda.
Les escoles concertades que disposin d’un programa de reutilització, socialització o
cooperació en l’ús de llibres de text i material didàctic complementari aprovat pel seu
Consell Escolar de Centre, representades pels seus titulars o per una associació de pares i
mares legalment constituïda.
2.4 Poden sol·licitar subvenció per al programa E4: les associacions i entitats culturals
sense afany de lucre de la ciutat, representades pels seus òrgans directius, que participen
en la programació d’activitats extraescolars en més d’un dels centres docents badalonins
sostinguts amb fons públics amb els que no tinguin vinculació jurídica (ni amb el centre ni
amb cap institució que en sigui titular o en formi part), i recollint el Pla Anual de Centre
l’activitat per a la que es sol·licita subvenció.
2.5 Poden sol·licitar subvenció per al programa E5: les associacions de pares i mares
d’alumnes, i altres entitats sense afany de lucre de la ciutat, representades pels seus
òrgans directius, que realitzin activitats en horari extraescolar o no lectiu, on participin
alumnes d’educació obligatòria de diversos centres docents badalonins sostinguts amb fons
públics i quin Pla Anual de Centre recull l’activitat per a la que es sol·licita subvenció.
3. Requisits dels beneficiaris
3.1. Amb la sol·licitud i la documentació requerida en les bases generals, també serà
necessari aportar:
Un certificat de l’aprovació pel CEC del Pla Anual de Centre (o de l’aprovació de la
seva modificació) amb menció de que hi figura l’activitat o projecte en concret pel que
es demana subvenció, esmentant quan s’escaigui l’associació sense afany de lucre
que el durà a terme, detallant si hi ha vinculació legal o no amb l’escola. El certificat
serà emès i signat pel Secretari/a i amb el conforme (signatura i segell) del President/a
del Consell Escolar. Si el projecte aprovat en el Pla Anual de Centre és més ampli que
l’activitat concreta per a la que es demana la subvenció, cal que el certificat ho detalli,
concretant; calendari; i en general aquelles dades que permetin baremar la sol·licitud i
fer-ne l’avaluació posterior.
Per als programes E4 i E5 s’hauran d’aportar les llistes de participants, tot
incorporant-hi, en conformitat, la signatura de la direcció i el segell del centre docent
del que són alumnes, i fent-hi constar també clarament l’activitat, l’entitat que la
gestiona i el període de temps que abasta.
La fitxa de baremació corresponent (apartat 6 d’aquestes bases) complimentada
cuidant la concordança de totes les dades amb les que figuren en tota la documentació
requerida.
3.2. Els centres beneficiaris de les dotacions d’aquesta convocatòria, així com el seu
alumnat, podran participar en les convocatòries de subvencions que, amb la mateixa
finalitat, convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que
l’import de les subvencions concurrents no superi el cost de l’activitat subvencionada.
4) Criteris de valoració de les sol·licituds
4.1. E1-ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES DEL CENTRE DOCENT: L’import màxim
subvencionable és de 300.- € per centre educatiu. El criteri de valoració de cada sol·licitud
serà el nombre de destinataris o participants:
a) En el cas d’aniversaris: es sumaran 10 punts per múltiple de 10, fins a un màxim de 50
punts; i si es tracta d’un aniversari múltiple de 25 es sumaran 25 punts. En qualsevol cas la
puntuació màxima no ultrapassarà el topall de 75 punts.
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b) En el cas d’altres activitats: hom comptarà 1 punt per cada 10 participants fins a un
màxim de 50 punts, i es sumarà fins a un màxim de 50 punts segons la tipologia de
l’activitat: celebrar la ocupació d’un edifici nou o íntegrament reformat: 25 punts, actes
d’homenatge a personalitats vinculades al centre docent: 15 punts, intercanvis: 30 punts;
mostres públiques del potencial de l’escola en qualsevol camp o de projectes
d’especialització en alguna disciplina: 40 punts; en el cas de coincidir dos o més d’aquests
supòsits en la mateixa activitat, la puntuació màxima no ultrapassarà el topall de 100 punts.
4.2. E2- ACTIVITATS EDUCATIVES OBERTES A L’ENTORN DEL CENTRE DOCENT:
L’import màxim subvencionable és de 1.250,- € per centre educatiu. Si l’entitat sol·licitant
declara operar a diverses escoles, presentarà separadament per a cadascuna d’elles el
respectiu projecte, pressupost i tot allò que es descriu en el punt 3.1 d’aquestes bases; es
farà un barem de cada projecte/escola per separat i es sumaran els imports resultants en
una única subvenció a l’entitat. Els criteris de valoració, fins a un màxim de 100 punts,
seran:
a) Percentatge de participants aliens al centre: 20 punts si el percentatge de persones
alienes al centre està entre el 10,00% i el 50,00% , i 30 punts si és del 50,01% o superior.
b) Nombre de dies per setmana amb activitats, de dilluns a dissabte: 10 punts per cada dia
fins a un màxim de 40 punts.
c) Nombre de trimestres lectius d’activitat: 10 punts per trimestre fins a un màxim de 30
punts.
4.3 E3- PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT: L’import màxim
subvencionable és de 2.500.- € per centre educatiu. Els criteris de valoració de cada
sol·licitud, seran:
a) Nombre d’alumnes beneficiaris,1 punt per cada 10 alumnes fins a un màxim de 30 punts.
S’entén per alumne beneficiari aquell que disposa com a mínim d’un llibre de text
socialitzat.
b) Percentatge de llibres de text socialitzats sobre el total, 1 punt per cada unitat percentual,
fins a un màxim de 50 punts.
C) Percentatge de reducció global dels costos en llibres de text per a les famílies, 1 punt
per cada unitat percentual, fins a un màxim de 20 punts.
d) Els centres que inicien el projecte de socialització en el present curs escolar 2015-2016,
multiplicaran el total de punts per 1,1.
4.4. E4- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ARTÍSTIQUES: L’import màxim subvencionable
és de 500,- € per cada centre educatiu participant que acompleixi els requisits establerts en
els anteriors punts 1.5.E4 i 2.4. Els criteris de valoració, fins a un màxim de 100 punts,
seran:
a) 10 punts per cada centre participant, fins a un màxim de 70 punts.
b) 1 punt per cada 10 alumnes participants.
4.5. E5- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PROMOCIÓ DE L’ÈXIT EDUCATIU: L’import
màxim subvencionable és de 3.000,- € per projecte. Els criteris de valoració, fins a un
màxim de 100 punts, seran:
a)1 punt per alumne participant fins a un màxim de 50 punts.
b) fins a un màxim de 25 punts segons la tipologia de l’activitat
activitats extraescolars de suport a l’aprenentatge de la lectura i de reforç escolar,
25 punts
activitats extraescolars d’ajuda per afavorir el benestar físic, mental i emocional en
alumnes d’educació especial i/o amb necessitats educatives especials reconegudes,
15 punts
casals educatius en temps de vacances (en qualsevol època) per a infants i joves ,
sempre que en la seva programació incorporin activitats com les descrites en els dos
ítems anteriors, 10 punts; si una activitat extraescolar enllaça amb un casal de
vacances, puntuarà només com a activitat.
c) 5 punts per cada escola participant, fins a un màxim de 50 punts.
5) Pagaments anticipats i justificació de la subvenció
Prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat
del 50% de l’import subvencionat. No s’exigirà la constitució de garantia sens perjudici del
reintegrament de les quantitats percebudes en cas d’incompliment per part del beneficiari
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de les obligacions a les que resta subjecte. La justificació de les subvencions atorgades es
realitzarà de la forma següent:
Seguiment, per part dels equips tècnics municipals, del desenvolupament dels
programes i actuacions beneficiàries de subvenció.
Presentació d’un breu informe, signat i segellat pel sol·licitant, certificant
l’acompliment de les previsions, o si és el cas donant informació sobre les desviacions
sofertes per l’activitat, en aquells paràmetres que han servit de base de càlcul per a
l’import de la subvenció concreta (número de participants, dies d’activitat, etc.).
Presentació de la documentació que s’estableixi a les bases generals d’aquesta
convocatòria.
6) Annex: Fitxes de baremació E1/2015 - E2/2015- E3/2015 - E4/2015 - E5/2015.
La fitxa corresponent a cada programa ha de ser lliurada amb la documentació, cuitant
que les dades aportades coincideixin amb les consignades en el projecte i pressupost;
la no concordança d’aquestes dades pot ser motiu per denegar la subvenció.
E1/2015
Fitxa de baremació. Convocatòria de subvencions ordinàries del Servei d’Educació 2015.
E1: Activitats extraordinàries del centre docent.
• Nom del centre docent:
• Si es tracta d’un aniversari, anys des de la creació que es celebren al 2015:
• Si es tracta d’una commemoració o activitat diferent a un aniversari, però dins de la
tipologia que es dirà, detallar-la: celebrar la ocupació d’un edifici nou o íntegrament
reformat; actes d’homenatge a personalitats vinculades al centre docent; intercanvis
entre docents; intercanvis escolars; mostres públiques del potencial de l’escola en
qualsevol camp; projectes d’especialització de l’escola en alguna disciplina.
• Nombre total, i detall per estaments (docents, alumnes, familiars dels alumnes,
altres), de persones de la comunitat escolar que es preveu participin en l’activitat:
• Import del pressupost presentat:
• Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament:
Declaro que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de baremació” es corresponen, en data
d’avui, a la realitat del projecte d’ Aniversari o altra commemoració del centre educatiu que
represento.
Badalona, ………… de ………….. de 2015.
El/la sol·licitant,
(Nom i firma del/la sol·licitant, i segell del centre).
E2/2015
Fitxa de baremació. Convocatòria de subvencions ordinàries del Servei d’Educació 2015.
E2: Activitats educatives obertes a l’entorn del centre docent.
• Nom del centre docent ((Si l’entitat sol·licitant realitza activitats amb més d’una
escola ,cal emplenar una fitxa per a cada escola):
• Nom de l’entitat gestora del projecte i sol·licitant de la subvenció:
• Nombre total de participants en l’activitat: (A)
• Nombre total de participants en l’activitat que no són alumnes del centre: (B)
• Percentatge de participants en l’activitat que no són alumnes del centre, sobre el
total (100 x B / A ):
• Nombre de dies per setmana amb activitats, de dilluns a dissabte, durant l’any
2015:
• Nombre de trimestres lectius d’activitat durant 2015:
• Import del pressupost presentat:
• Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament:
Declaro que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de baremació” es corresponen, en data
d’avui, a la realitat del projecte de l’entitat que represento.
Badalona, ………… de ………….. de 2015.
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El/la sol·licitant,
(Nom i firma del/la sol·licitant, i segell de l’entitat).
E3/2015
Fitxa de baremació. Convocatòria de subvencions ordinàries del Servei d’Educació 2015.
E3: Socialització de llibres de text i material didàctic de caire col·lectiu.
•
Nom del centre docent:
•
Nombre total d’alumnes de segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria del
centre educatiu:
•
Nombre total d’alumnes de segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria que es
beneficien del projecte de socialització de llibres:
•
Total d’exemplars de llibres de text curriculars que són necessaris per a tots els
alumnes de segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria: (A)
•
Total d’exemplars de llibres de text curriculars socialitzats que efectivament es
compren per als alumnes de segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria en el curs
2015-16 : (B)
•
Percentatge de llibres de text socialitzats en el curs 2015-16 sobre el total de llibres
necessaris per als alumnes de segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria (100 x
B / A ):
•
Cost (com a nou, i a preu de mercat) de tots els exemplars de llibres de text de
segon cicle d’infantil i d’escolarització obligatòria que s’utilitzen en el projecte de
socialització/reutilització (no comptar ni el material didàctic, ni aquells llibres no
socialitzats que les famílies paguen a banda): (C)
•
Cost real dels exemplars de llibres de text comprats dins del projecte de
socialització:(D)
•
Percentatge de despesa real sobre el cost total teòric (100 x D / C): (E)
•
Percentatge d’estalvi de les famílies (100 – E):
•
El projecte de socialització s’inicia en el curs 2015-16?: ( SI – NO )
•
Import del pressupost presentat:
•
Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament:
Declaro que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de baremació” es corresponen, en data
d’avui, a la realitat del projecte de reutilització/socialització de llibres de text i material
didàctic del centre educatiu que represento.
Badalona, ………… de ………….. de 2015.
El/la sol·licitant,
(Nom i firma del/la sol·licitant, i segell del centre escolar).
E4/2015
Fitxa de baremació. Convocatòria de subvencions ordinàries del Servei d’Educació 2015.
E4: Activitats extraescolars artístiques.
• Nom de l’entitat sol·licitant:
• Activitat extraescolar per a la que sol·licita subvenció:
• Centres docents en els que realitza l’activitat extraescolar. Nombre total:
• Detallar quins són els centres, indicant entre parèntesi el nombre d’alumnes
d’ensenyament obligatori (1r primària a 4t ESO) que participen en cadascun:
• Nombre total d’alumnes que participen en l’activitat:
• Import del pressupost presentat:
• Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament:
Declaro que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de baremació” es corresponen, en data
d’avui, a la realitat del projecte de l’entitat que represento.
Badalona, ………… de ………….. de 2015.
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El/la sol·licitant,
(Nom i firma del/la sol·licitant, i segell del centre).
E5/2015
Fitxa de baremació. Convocatòria de subvencions ordinàries del Servei d’Educació 2015.
E5: Activitats extraescolars de promoció de l’èxit educatiu.
• Nom de l’entitat sol·licitant:
• Activitat extraescolar per a la que sol·licita subvenció (marcar el que procedeixi):
Activitat extraescolar de suport a l’aprenentatge de la lectura/reforç escolar.
Activitat extraescolar d’ajuda per afavorir el benestar físic, mental i emocional
en alumnes d’educació especial i/o amb necessitats educatives reconegudes.
Casal de vacances amb activitats com les anteriorment descrites.
• Centres docents de primària que abasta l’activitat, i certifiquen que forma part del
seu Pla Anual. Nombre total:
• Detallar quins són els centres, indicant entre parèntesi el nombre d’alumnes de 6 a
12 anys que participen en cadascun:
• Nombre total d’alumnes que participen en l’activitat (sumatori dels participants dels
centres que certifiquen que l’activitat forma part del seu Pla Anual):
• Import del pressupost presentat:
• Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament:
Declaro que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de baremació” es corresponen, en data
d’avui, a la realitat del projecte de l’entitat que represento.
Badalona, ………… de ………….. de 2015.
El/la sol·licitant,
(Nom i firma del/la sol·licitant, i segell del centre).
REQUISITS ACTUACIONS JUVENILS 2015.
1.- Objectiu de l’actuació i finalitats dels projectes, programes o accions.
La finalitat d’aquestes subvencions és promoure programes, projectes i/o activitats d’interès
públic local per a la població juvenil, que complementin i ampliïn les ofertes d’iniciativa
pública, que els seus objectius siguin: el foment de la participació i el voluntariat; la
potenciació del teixit associatiu juvenil de la ciutat; la dinamització sociocultural juvenil; i la
consolidació de les estructures pròpies de les entitats o col·lectius joves de Badalona.
Les entitats que poden optar a subvenció són les entitats juvenils, les seccions juvenils
d’entitats generalistes, y els esplais de les Parròquies de la Ciutat.
1.Programes, projectes i/o activitats subvencionables:
1.1 Programes i projectes anuals de funcionament ordinari que es realitzin en espais
d’ocupació del temps de lleure i promoguin la dinamització juvenil a nivell territorial
(educació en el lleure, participació, intercanvis juvenils) que segueixin els següents criteris
d’actuació:
1.1.1.- que estiguin gestionades per la pròpia gent jove i fomentin la participació dels i les
joves a la vida associativa de la ciutat
1.1.2.- la formació del voluntariat i el treball amb grups de joves amb edats compreses entre
els 15 i 29 anys
1.2 Programes específics de rellevància en el camp de la dinamització i la cultura juvenil,
tant a nivell de creació, formació com difusió. En el cas que es sol·liciti subvenció per
programació anyal, l’activitat puntual objecte de subvenció específica no podrà estar inclosa
en la programació anual de l’entitat i ha de ser la primera vegada que es realitza.
Les entitats podran presentar més de un programa, projecte i/o activitat. El còmput total de
la subvenció serà el resultat del sumatori de cada programa, projecte i/o activitat presentat
segons la valoració a partir dels criteris descrits a continuació.
2.- Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari:
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A més dels requisits que marquen les Bases d’execució del Pressupost Municipal de 2015,
serà necessari el compliment dels següents requisits específics i la seva acreditació
mitjançant l’aportació dels documents que es diran a continuació juntament amb la
sol·licitud:
Objectius, metodologia, accions i avaluació de cada programa, projecte i/o activitat.
Pressupost per programa, projecte i/o activitats.
Projecte de lleure educatiu si és l’objecte de la petició.
En cas que els programes, projectes i/o activitats, pel seu correcte funcionament,
requereixin la contractació de personal, aquest haurà d’ajustar-se al Conveni col·lectiu del
sector del lleure educatiu i sociocultural vigent. Aquesta contractació podrà representar com
a màxim el 40% del total de les despeses justificables.
Les activitats s’hauran d’ajustar a les normatives específiques aprovades per l’administració
competent, tenint especial atenció a la normativa de la Generalitat sobre activitats per a
infants de vacances, titulació, ratios i assegurances.
3.- Criteris de valoració de les sol·licituds
Las subvenciones s’atorgaran als qui obtinguin millor valoració de entre els que haguessin
acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o
beneficiària.
A) L’ interès general de l’activitat per a la ciutat............................fins a 20 punts
B) La complementarietat d’activitats anàlogues al municipi.........fins a 20 punts
C) Nombre de destinataris a qui va adreçada..............................fins a 20 punts
D) Altres criteris específics (40):
D.1) El nombre d’accions de cada programa, projecte i/o activitat..fins a 20 punts
D.2) Col·lectiu Jove a qui s’adreça l’acció....................................... fins a 10 punts
D.3) La singularitat, creativitat i innovació...................................... fins a 10 punts
El valor punt es fixarà de forma equitativa a partir de la comparativa de les diferents
sol·licituds presentades.
4.- Quantia individualitzada de la subvenció
L’ import de les subvencions no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la que
s’apliquin, menys en els casos que per necessitat social o singularitat de l’activitat, que en
aquests casos l’ import subvencionable podrà ser el 100% del cost, sempre que sigui
degudament justificada.
5.- Pagaments anticipats
Prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat
del 50% de l’ import subvencionat.
No s’exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats
percebudes en cas d’incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta
subjecte.
6.- Partida pressupostària.
El pressupost per a aquesta convocatòria es de 20.000 euros, quantitat que s’ha d’imputar
a la partida 322 3265 48906, subvencions convocatòria entitats del pressupost d’aquest
any.
SEGON.- Sotmetre a informació pública, les Bases aprovades inicialment a l’apartat
anterior, mitjançant anunci a la web municipal, tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la
Província, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini d’exposició pública
serà de vint dies hàbils (exclosos dissabtes, festius i diumenges), a comptar des de
l’endemà de la publicació en el BOPB de la referència de la publicació de l’anunci en la
pàgina web municipal.
TERCER.- En cas de no haver-hi al·legacions s’entendran aprovades definitivament les
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a
entitats que realitzin activitats o programes de caràcter educatiu i juvenil, al municipi de
Badalona, durant l’any 2015.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
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8 CG-2015/4996 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015, del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015 de la Diputació de Barcelona, actuacions d'Educació.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2015 del
Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Exp. 94/B09-2015
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” i el seu Protocol general en sessió de 31 de maig de 2012. El Protocol general és un
pla que marca les pautes per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació.
L’anunci d’aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” en la sessió de data 24 de juliol de 2012 amb la finalitat d’establir el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació, el règim regulador aplicable i la convocatòria per a la concessió de
recursos per l’any 2015. L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província en data 9 de desembre de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura electrònica
de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així
com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. El cap del Departament d’Educació, amb el vist i conforme del cap del Servei d’Educació,
en data 16 de març de 2015, ha emès informe tècnic relatiu al contingut de la sol·licitud de
referència per definir les actuacions per a cada programa/recurs, respecte dels quals es
sol·licita recurs econòmic i/o tècnic segons escau, adjuntant la documentació
complementària que en cada cas requereix el Catàleg de serveis i activitats, documentació
normalitzada que s’integra a l’expedient de referència.
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
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d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 del TRLRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació.
Aquests seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la
subvenció que escaigui, per la qual cosa, es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient en
aquesta fase del procediment.
6. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim regulador
que estableix, amb caràcter general, que són destinataris dels recursos del Catàleg de
serveis els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
L’article 5.1 lletra b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les
comarques de Barcelona, “els ens instrumentals dels municipis de les comarques de
Barcelona”.
7. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 estableix en el seu apartat primer que la concessió
d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens destinatari
mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2 estableix que el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de novembre
de 2014 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, el proper dia 20 de gener de 2015 finalitza el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics.
8. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, 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, o, en el seu cas, prèvia votació de la urgència
en la tramitació de l’expedient.
Proposta d’Acord
En conseqüència, s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal
que la Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
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PRIMER.- SOL·LICITAR les subvencions per a dur a terme les actuacions que es
relacionen a continuació en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat
pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 31 de maig de 2012 (publicat al BOP en
data 8 de juny de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i règim
regulador aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data
27 de novembre de 2014 (publicat al BOP en data 9 de desembre de 2014), mitjançant
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals i d’acord amb el següent contingut, per a cada unitat orgànica municipal, en els
termes que estableixen els informes tècnics relacionats a l’antecedent quart, i APROVAR
els formularis de sol·licitud electrònica la documentació annexa complementària
normalitzada per a cada cas, informes i documents obrants a l’expedient de referència:
SERVEI D’EDUCACIÓ
1. Àrea d'Atenció a les Persones- Acompanyament a l’escolaritat
Recurs: suport a la funció educativa de les famílies.
Actuació: catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de les famílies:
• Activitat: Codi 19. Taller “Preparar, amb els nostres fills i filles, el dia de demà”
• Activitat: Codi 23. Espai d’Orientació. Quin futur espera els nostres fills?
2. Àrea d'Atenció a les Persones- Acompanyament a l’escolaritat
Recurs: suport a la funció educativa de les famílies.
Actuació: Tallers de suport a les competències clau Bloc 3/Tallers de foment de la lectura
i de les competències lingüístiques
• Activitat: Codi 7. Orientacions de suport a la lectura per a les famílies:
com fer el fills lectors
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al servei gestor de l’Ajuntament i a la lletrada
municipal, Raquel García Redondo, secretària delegada suplent de la Comissió Informativa
de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, als efectes de la signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de data
11 de desembre de 2014.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
9 CG-2015/4997 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvencions consistent en cessió de trofeus i
medalles i préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, en
el marc de la convocatòria 2015 del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local Pública
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Exp. 89/B08-2015
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol General, pla que marca les pautes
per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de 8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat d’establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2015. L’anunci de la seva
aprovació i de la convocatòria per a la concessió de recursos es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província en data 9 de desembre de 2014.
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4. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura electrònica
de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així
com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. Informe emès pel cap cap del Servei d’Esports i Joventut en data 12 de març de 2015
d’acord amb el qual cal tramitar les sol·licituds consistents en cessió de trofeus i medalles i
préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, relacionades
a continuació:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Torneig Setmana Santa Pere Gol
Medalles sol·licitades:
300 medalles
Activitat:
Campionat de Catalunya de Twirling
Trofeus sol·licitats:
25 trofeus
25 medalles
Activitat:
Regata Catalunya al Través
Medalles sol·licitades:
80 medalles
Activitat:
Cursa Escola Sant Jordi
Medalles sol·licitades:
36 trofeus
209 medalles
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5156
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C1-049
Activitat:
Material sol·licitat:
mini

Spanish Show Roller
1 arc inflable, 2 carpes, parxís gegant, xutòmetre futbol i
golf

Activitat:
Material sol·licitat:

Cursa Popular
1 arc inflable, 15 tanques, 3 carpes

Activitat:
Cursa Escola Sant Jordi
Material sol·licitat:
1 arc inflable
Fonaments de Dret
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per
la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei
38/2003, així com de la Ordenança reguladora de la Diputació, aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
2. Règim jurídic:
2.1. El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la
normativa específica reguladora del Pla de concertació.
2.2. Les condicions de concertació que figuren en el formulari de sol·licitud de cada recurs,
així com la documentació homologada per la Diputació, tenen també caràcter normatiu,
atès que inclouen condicions i requisits de compliment obligat.
2.3. A més de la normativa específica esmentada també és aplicable la normativa següent:
a) La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988.
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b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la LRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de
drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació, que
seran definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que
escaigui, per la qual cosa es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient que es derivi
d’aquesta fase del procediment.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens
destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2, estableix que el termini de presentació de sol·licituds, s’inicia el 31 de gener de
2015 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, per aquests recursos de referència, el dia 31 de
desembre de 2015 finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
7. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim que
estableix amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. També tenen la consideració de
destinataris, amb caràcter general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de
municipis i els consorcis locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com
també les entitats municipals descentralitzades, tots ells, previstos a la clàusula 5.2 del
Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
8. L’article 5.1.b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les
comarques de Barcelona, “b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser
detinataris del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en les termes que prevegin els
règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals dels
municipis de les comarques de Barcelona”.
9. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
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aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254
de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, 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 d’Acord
En conseqüència 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.- SOL·LICITAR les subvencions consistents en cessió de trofeus i medalles i
préstec de divers material esportiu destinades a diverses activitats esportives, que es
relacionen a continuació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat
pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012 (BOP de 8 de juny
de 2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i règim regulador aprovats
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de novembre de
2014 (BOP de 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació electrònica a través de la
Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord amb els següents
continguts, en els termes que estableix l’informe tècnic relacionat a l’antecedent cinquè i
APROVAR els formularis de sol·licitud electrònica i la documentació annexa
complementària normalitzada, informe i document obrants a l’expedient de referència:
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5040
Tipus de recurs:
Cessió de trofeus i medalles
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C1-043
Activitat:
Torneig Setmana Santa Pere Gol
Medalles sol·licitades:
300 medalles
Activitat:
Campionat de Catalunya de Twirling
Trofeus sol·licitats:
25 trofeus
25 medalles
Activitat:
Medalles sol·licitades:
Activitat:
Medalles sol·licitades:

Regata Catalunya al Través
80 medalles
Cursa Escola Sant Jordi
36 trofeus
209 medalles

Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Codi Recurs:
5156
Tipus de recurs:
Préstec de material esportiu
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C1-049
Activitat:
Spanish Show Roller
Material sol·licitat:
1 arc inflable, 2 carpes, parxís gegant, xutòmetre futbol i
mini
golf
Activitat:
Cursa Popular
Material sol·licitat:
1 arc inflable, 15 tanques, 3 carpes
Activitat:
Cursa Escola Sant Jordi
Material sol·licitat:
1 arc inflable
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament, a les
secretàries delegades, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la seva
tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals segons resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014
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Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 CG-2015/4998 DICTAMEN. Ratificar la Resolució d'alcalde de data 24 de febrer de
2015, en què s'aprovà la sol·licitud de 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de
Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Resolució
Objecte de l’expedient: Ratificar la Resolució d’alcalde de data 24 de febrer de 2015, en
què s’aprovà la sol·licitud de 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de Barcelona dins
del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015 Pla de
concertació als Serveis i a les Activitats locals 2012-2015
Òrgan que resol: Junta de Govern Local en sessió pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Exp. Núm. 433/PET-1/15
Antecedents
1. El ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, ha aprovat un
Protocol denominat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, com a instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local. Aquest Pla recull la tradició
de la Diputació de Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant
plans i programes propis, per tal d’establir mecanismes de cooperació amb mires a un
efectiu esquema de treball en xarxa.
Un dels objectius que persegueix aquest Protocol és la disposició dels recursos tècnics,
econòmics i materials als seus destinataris, Corporacions Locals, per mitjà dels
manteniments d’equipament i infraestructures, reforçament de la solvència de les finances
locals i creació d’equipament i infraestructures.
En aquest sentit, el Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat preveu un
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per a l’any 2012, que inclou entre
d’altres:
a) Recursos materials; provisió de béns, equips i subministrament, que inclou la posada a
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o
temporal (préstec).
b) El Règim de concertació; desenvolupa les condicions generals de sol·licitud i el sistema
de formalització dels recursos, així com els terminis d’execució i justificació i la resta de
condicions d’execució d’aquest recursos.
c) La relació completa, ordenada i sistemàtica dels recursos concertables, així com la
vigència del Catàleg que comprèn des del moment en que s’aprova fins a l’aprovació del
Catàleg següent.
2. L’Ajuntament de Badalona és destinatària del Pla esmentat que suposa continuar amb
l’establiment d’una relació continuadora ja establert pel Protocol general de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com una vegada finalitzada la
vigència d’aquest, l’adhesió al Règim transitori aplicable a aquest Protocol general del Pla
de concertació 2008-2011, per tal de garantir la continuïtat de les línies de treball establerts.
3. En data 17 de febrer de 2015, el tècnic de la Unitat de Mobiliari Urbà va emetre un
informe tècnic en què considerava la conveniència de concórrer al Pla de concertació Xarxa
Barcelona municipis de Qualitat de l’any 2012, per tal de sol·licitar elements mobles com
són 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de Barcelona, degut a les necessitats que té
la ciutat pel que fa a l’adquisició i reposició del mobiliari urbà, com a conseqüència de l’ajust
pressupostari i la manca de civisme.
4. El règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis o a les activitats locals dins dels
recursos concertables preveuen la provisió de béns i els elements mobles que es posaran a
disposició gratuïta per al ens local, així com les condicions de la concertació.
* Recursos materials; béns mobles a disposició gratuïta de forma permanent
(cessió) o temporal (préstec).
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* Criteris generals de distribució; Població pel seu volum, Capitalitat, Territori,
Eficàcia Eficiència i Cooperació.
* Destinataris del Pla. Els municipis de les comarques de Barcelona, en tant que,
d’acord amb l’estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens bàsics de
l’organització territorial de Catalunya..
* Dependència encarregat de la concertació. Servei de Via Pública i Mobilitat
* Termini de la sol·licitud fins al 30 de març de 2015
5. En data 24 de febrer de 2015, l’alcalde va adoptar la següent resolució:
FETS
1. El ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, ha aprovat un
Protocol denominat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, com a instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local. Aquest Pla recull la tradició
de la Diputació de Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant
plans i programes propis, per tal d’establir mecanismes de cooperació amb mires a un
efectiu esquema de treball en xarxa.
Un dels objectius que persegueix aquest Protocol és la disposició dels recursos tècnics,
econòmics i materials als seus destinataris, Corporacions Locals, per mitjà dels
manteniments d’equipament i infraestructures, reforçament de la solvència de les finances
locals i creació d’equipament i infraestructures.
En aquest sentit, el Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat preveu un
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per a l’any 2012, que inclou entre
d’altres:
a) Recursos materials; provisió de béns, equips i subministrament, que inclou la posada a
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o
temporal (préstec).
b) El Règim de concertació; desenvolupa les condicions generals de sol·licitud i el sistema
de formalització dels recursos, així com els terminis d’execució i justificació i la resta de
condicions d’execució d’aquest recursos.
c) La relació completa, ordenada i sistemàtica dels recursos concertables, així com la
vigència del Catàleg que comprèn des del moment en que s’aprova fins a l’aprovació del
Catàleg següent.
2. L’Ajuntament de Badalona és destinatària del Pla esmentat que suposa continuar amb
l’establiment d’una relació continuadora ja establert pel Protocol general de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com una vegada finalitzada la
vigència d’aquest la adhesió al Règim transitori aplicable a aquest Protocol general del Pla
de concertació 2008-2011, per tal de garantir la continuïtat de les línies de treball establerts.
3. En data 17 de febrer de 2015, el tècnic de la Unitat de Mobiliari Urbà va emetre un
informe tècnic en què considerava la conveniència de concórrer al Pla de concertació Xarxa
Barcelona municipis de Qualitat de l’any 2012, per tal de sol·licitar elements mobles com
són 200 bancs i 200 papereres a la Diputació de Barcelona, degut a les necessitats que té
la ciutat pel que fa a l’adquisició i reposició del mobiliari urbà, com a conseqüència de l’ajust
pressupostari i la manca de civisme.
4. El règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis o a les activitats locals dins dels
recursos concertables preveuen la provisió de béns i els elements mobles que es posaran a
disposició gratuïta per al ens local, així com les condicions de la concertació.
* Recursos materials; béns mobles a disposició gratuïta de forma permanent
(cessió) o temporal (préstec).
* Criteris generals de distribució; Població pel seu volum, Capitalitat, Territori,
Eficàcia Eficiència i Cooperació.
* Destinataris del Pla. Els municipis de les comarques de Barcelona, en tant que,
d’acord amb l’estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens bàsics de
l’organització territorial de Catalunya..
* Dependència encarregat de la concertació. Servei de Via Pública i Mobilitat
* Termini de la sol·licitud fins al 30 de març de 2015
FONAMENTS DE DRET
Primer. Règim de concertació i obertura de la convocatòria per a l’any 2012 de suport als
serveis i a les activitats del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, del Pla de
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concertació als Serveis i a les activitats locals publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 8 de juny de 2012.
Segon. Atès l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat eper
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la funció interventora tindrà per
objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic i que aquesta funció
esmentada comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient
susceptible de produir drets i obligacions de contingut econòmic.
No obstant això, es considera que no caldrà una intervenció de l’òrgan de fiscalització
prèvia a aquesta sol·licitud de béns mobles (banc i papereres) atès que aquesta no es
generadora de cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la Corporació.
Tercer. D’acord amb l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va
aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’alcalde
és l’òrgan competent per resoldre i sol·licitar aquesta concessió.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fets i als
fonaments de Dret, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al regidor de Via Pública i Mobilitat que insti a l’alcalde que aprovi, la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió de béns mobles (200 Bancs i
200 Papereres), de conformitat amb l’informe i proposta formulada pel tècnic de la Unitat de
Mobiliari Urbà amb el conforme del cap del Servei de data 17 de febrer de 2015 i amb les
bases i amb el catàleg de suport als serveis i a les activitats locals del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015.
SEGON. Ordenar la tramitació de les corresponents sol·licituds en la forma
reglamentàriament prevista.
Fonaments de dret
1. L’òrgan competent per adoptar l’acord de sol·licitar a la Diputació de Barcelona 200
bancs i 200 papereres dins el Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava la Junta per a la tramitació dels
acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i
el seu protocol general.
2. Vista la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de setembre (BOE núm.
254 de 23 d’octubre) en la que es determina que les sessions de les Juntes de Govern
Local tindràn caràcter públic quan tractin assumptes delegats pel Ple, l’acord de confirmar
la sol·licitud a la Diputació de Barcelona efectuada per resolució de l’alcalde de data 24 de
febrer de 2015 ha de ser adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la Junta
de Govern Local, a celebrar en sessió pública, seguint l’informe emès pel tècnic superior en
Dret del Servei de Via Pública i Mobilitat, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Ratificar la resolució de l’Alcalde de data 24 de febrer de 2015 per la qual es va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, 200 bancs i 200 papereres, sense que comporti cap cost per
l’Ajuntament de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a la Junta de Govern Local a celebrar en sessió pública, que
resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC)
la Junta de Govern Local en sessió pública accepta els antecedents, fonaments i
raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels informes tècnics
precedents, i resol conformement.
Votació.
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El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
11 CG-2015/4999 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la
subscripció a la revista Electra pel 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
26/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 EL INSTALADOR, SL
,amb NIF B2821564-8, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 410 1500 22001

A

201500001739

96,80

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
Aplic
NIF
Tercer
ES-11/01/2014

10/01/2014

96,80

B28215648

EL INSTALADOR, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B2821564-8
EL INSTALADOR, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
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accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.

12 CG-2015/5000
DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura corresponent a la subscripció anual
del Bolletí Económic de la Construcció pel 2014.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
27/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 BOLETIN
ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION, SCP ,amb NIF J5889961-8, i la despesa
corresponent contreta a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 410 1500 22001

A

201500001736

104,00

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

1400155

02/01/2014

104,00

Aplic

NIF

Tercer

J58899618

BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION, SCP

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
J5889961-8
BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION, SCP
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
13 CG-2015/5001 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a la factura del 2014
pel material necessari per la reparació de l'aparell elevador del carrer Hipólito Lazaro.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 15/01/2015.
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
26/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 ZARDOYA OTIS, SA
,amb NIF A2801115-3, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 1530 21300

A

201500001734

145,51

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

Data

Import

0276128A

19/09/2014

145,51

Aplic

NIF

Tercer

A28011153

ZARDOYA OTIS, SA

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
A2801115-3
ZARDOYA OTIS, SA
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Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
14 CG-2015/5002 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per les factures corresponents a
avançaments de subministrament durant el 2014 per resoldre avaries urgents.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-GE-EXT2015/000002
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 104/ME-20/15
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
Objecte de l’expedient: Reconèixer un crèdit per les factures corresponents a avançaments de
subministrament de material de ferrerteria per resoldre avaries urgents durant el 2014
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 05/01/2015
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
27/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 FERRETERIA PRIM
S.L. ,amb NIF B6440035-1, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 9331 21200

A

201500001716

1.480,42

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

01403330

18/11/2014

01403664

30/11/2014

Aplic

NIF

Tercer

858,13

B64400351

FERRETERIA PRIM, SL

622,29

B64400351

FERRETERIA PRIM, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6440035-1
FERRETERIA PRIM S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
15 CG-2015/5003 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura del 2014
corresponent a l'assistència tècnica equips climatització sala CPD.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 05/01/2015
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
26/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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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 CARRIER
ESPAÑA,S.L. ,amb NIF B2844483-4, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació
pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500001741

340,98

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

22873/2014

12/11/2014

340,98

Aplic

NIF

Tercer

B28444834

CARRIER ESPANA,SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B2844483-4
CARRIER ESPAÑA,S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
16 CG-2015/5004 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a factura del 2014
pel submnistrament de material de paleta, servit per urgència per atendre avaries.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 05/01/2015
Informe jurídic de data 28/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
02/02/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
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l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 GRIFELL GERMANS,
COMUNITAT DE BENS ,amb NIF E5936022-2, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 1701 21200

A

201500002546

63,32

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

B-2653

13/11/2014

63,32

Aplic

NIF

Tercer

E59360222

GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
E5936022-2
GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
17 CG-2015/5005 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit per la factura presentada del 2014
en concepte d'assistència tècnica per avaria en el circuit tancat de TV de l'ed. El
Viver.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 12/01/2015
Informe jurídic de data 28/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
02/02/2015.
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.”
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2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 CIM KOSMOS
INTEGRAL SERVICES,S.L. ,amb NIF B6452231-1, i la despesa corresponent contreta a
l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500002525

146,60

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

A1496

19/12/2014

146,60

Aplic

NIF

Tercer

B64522311

B64522311CIM
SERVICES, SL

KOSMOS

INTEGRAL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6452231-1
CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES,S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
18 CG-2015/5006 DICTAMEN. Reconèixer un crèdit corresponent a la factura del 2014
en concepte d'assistència tècnica urgent per localitzar fuita de gas dels equips de
climatització de la sala CPD.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0443104-GE-EXT2015/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 106/ME-21/15
Procediment d’adjudicació: GE-EXT GE-EXT Despeses exercicis Tancats
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Objecte de l’expedient: Reconèixer un crèdit corresponent a la factura del 2014 en concepte
d’assistència tècnica urgent per localització fuita de gas dels equips de climatització de la sala
de CPD de l'ed. El Viver.
Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
Informe tècnic de data 05/01/2015
Informe jurídic de data 15/01/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data
27/01/2015.
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. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, inicialment
seria l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text
refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi
dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa. No obstant,
l’Ajuntament Ple ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern local, en acord
adoptat en la sessió de data 05/07/2011.
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 LLONCH CLIMA, SL
,amb NIF B6243731-4, i la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
Id.Op
Núm. Op
Import
2015 N 421 9331 21200

A

201500001731

1.726,61

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

4451

10/12/2014

1.726,61

Aplic

NIF

Tercer

B62437314

LLONCH CLIMA, SL

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B6243731-4
LLONCH CLIMA, SL
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al
regidor de l’Àrea per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 15/04/2008, 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.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
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Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
19 CG-2015/5007 DICTAMEN. Ratificar la resolució de l'alcalde de 23 d'octubre de
2014 en relació a l'actuació "Suport a la constitució i formalització del Patrimoni
públic de sòl i habitatge".
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de datat 8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general
abans esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol, facultant a la Junta de
Govern Local per a la tramitació dels acords necessari per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
3. Dins l’esmentat Pla de la Diputació de Barcelona, en l’apartat d’Estudis i suport en
matèria urbanística de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat – Urbanisme, s’inclou amb caràcter
preferent el suport a la constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i l’habitatge, i
en cas que l’import a cofinançar per l’ens local sigui inferior a 1.000€, seran assumits al
100% per la Diputació.
4. Per Ordre de Treball del Gerent de l’Àmbit de Territori de data 3 d’octubre de 2014 es va
ordenar al Departament de Gestió Urbanística i Habitatge que en compliment de les
funcions que li són atribuïdes, iniciés els tràmits necessaris per tal de constituir formalment
el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona
5. Vist que el termini de sol·licitud a la Diputació de Barcelona de l’actuació “Suport a la
constitució i formalització del patrimoni públic de sòl i habitatge” finalitzava el 30 d’octubre
de 2014, atenent a la urgència, en data 23 d’octubre de 2014 l’alcalde va adoptar la
següent resolució:
“INFORME JURÍDIC-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Departament de Gestió Urbanística
i Habitatge en relació a la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de recursos del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de datat 8 de juny de 2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el
seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla de referència.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general
abans esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. Per Ordre de Treball del Gerent de l’Àmbit de Territori de data 3 d’octubre de 2014 s’ha
ordenat al Departament de Gestió Urbanística i Habitatge que en compliment de les
funcions que li han estat atribuïdes, iniciï els tràmits necessaris per tal de constituir
formalment el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona
4. Vist l’informe emès en data 23 d’octubre de 2014 per l’arquitecta del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge i el Cap del Servei d’Ordenació del Territori, dins del marc del
Catàleg de Serveis 2014 de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 és necessari
encarregar l’actuació de Suport a la constitució i formalització del Patrimoni públic de Sòl i
Habitatge. D’acord amb l’esmentat informe, l’encàrrec d’aquesta actuació inclosa dins
l’apartat “Estudis i suport en matèria urbanística de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat” no
comporta cap cost per l’Ajuntament de Badalona.
L’execució dels projectes i la realització de les referides activitats restaran condicionats a
l’atorgament dels ajuts demanats
En base a l’exposat, s’emet el següent informe:
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El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de data 08/06/2012.
Dins l’esmentat Pla de la Diputació, en l’apartat d’Estudis i suport en matèria urbanística de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat – Urbanisme, s’inclou amb caràcter preferent el suport a la
constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i l’habitatge, i en cas que l’import a
cofinançar per l’ens local sigui inferior a 1.000€, seran assumits al 100% per la Diputació.
D’acord amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en aquest cas s’aplica la normativa reguladora del règim del
Protocol general anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”.
Per tot l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix sol·licitar a la Diputació de Barcelona
dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015 el recurs
“Redacció de plans, projectes i informes” en relació a l’actuació “Suport a la constitució i
formalització del patrimoni públic del sòl i l’habitatge”.
CONCLUSIONS
Per tot això, proposo a l’alcalde que adopti la següent proposta de resolució,
DISPOSAR:
ÚNIC.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 el recurs “Redacció de plans, projectes i informes” en
relació a l’actuació “Suport a la constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i
l’habitatge”, amb el benentès que d’acord amb l’informe tècnic emès, el treball no comporta
cap cost per l’Ajuntament de Badalona”.
Fonaments de dret
L’òrgan competent per adoptar l’acord de sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs
“Redacció de plans, projectes i informes” en relació a l’actuació “Suport a la constitució i
formalització del patrimoni públic del sòl i l’habitatge” dins el Catàleg de serveis 2014 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
del Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava la
Junta per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general.
Vista la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de setembre (BOE núm. 254
de 23 d’octubre) en la que es determina que les sessions de les Juntes de Govern Local
tindràn caràcter públic quan tractin assumptes delegats pel Ple, l’acord de confirmar la
sol·licitud a la Diputació de Barcelona efectuada per resolució de l’alcalde de data 23
d’octubre de 2014 ha de ser adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la Junta
de Govern Local, a celebrar en sessió pública, seguint l’informe emès per la Tècnica
Superior en Dret del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent
acord:
ÚNIC.- Confirmar la resolució de l’alcalde de data 23 d’octubre de 2014 per la qual es va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 el recurs “Redacció de plans, projectes i informes” en relació a
l’actuació “Suport a la constitució i formalització del patrimoni públic del sòl i l’habitatge”,
amb el benentès que d’acord amb l’informe tècnic emès, el treball no comporta cap cost per
l’Ajuntament de Badalona.

Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
20 CG-2015/5008 PROPOSTA. Ratificar l'exp. 7/REG-3/15, Resolució
accidental petició de carpes a la "Xarxa de Governs Locals".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Resolució
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Objecte de l’expedient: Ratificar la Resolució de l’alcalde accidental (delegació res. 12-0315) de data 16/03/2015, a la qual s’aprovà la sol·licitud de 5 carpes a la Diputació de
Barcelona dins del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015
Pla de concertació als Serveis i a les Activitats locals 2012-2015 (Exp. 7/REG-3/15)
Òrgan que resol: Junta de Govern Local en sessió pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Exp. Núm.: 8/REG-4/15
Antecedents
1. El ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, ha aprovat un
Protocol denominat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, com a instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local. Aquest Pla recull la tradició
de la Diputació de Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant
plans i programes propis, per tal d’establir mecanismes de cooperació amb mires a un
efectiu esquema de treball en xarxa.
Un dels objectius que persegueix aquest Protocol és la disposició dels recursos tècnics,
econòmics i materials als seus destinataris, Corporacions Locals, per mitjà dels
manteniments d’equipament i infraestructures, reforçament de la solvència de les finances
locals i creació d’equipament i infraestructures.
En aquest sentit, el Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat preveu un
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per a l’any 2012, que inclou entre
d’altres:
a) Recursos materials; provisió de béns, equips i subministrament, que inclou la posada a
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o
temporal (préstec).
b) El Règim de concertació; desenvolupa les condicions generals de sol·licitud i el sistema
de formalització dels recursos, així com els terminis d’execució i justificació i la resta de
condicions d’execució d’aquest recursos.
c) La relació completa, ordenada i sistemàtica dels recursos concertables, així com la
vigència del Catàleg que comprèn des del moment en que s’aprova fins a l’aprovació del
Catàleg següent.
2. L’Ajuntament de Badalona és destinatària del Pla esmentat que suposa continuar amb
l’establiment d’una relació continuadora ja establert pel Protocol general de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com una vegada finalitzada la
vigència d’aquest, l’adhesió al Règim transitori aplicable a aquest Protocol general del Pla
de concertació 2008-2011, per tal de garantir la continuïtat de les línies de treball establerts.
3. En data 16 de març 2015, el tècnic de Convivència va emetre un informe tècnic en què
considerava la conveniència de concórrer al Pla de concertació Xarxa Barcelona municipis
de Qualitat de l’any 2012, per tal de sol·licitar amb caràcter d’urgència el préstec dels
recursos materials consistents 5 carpes de 3x3 mts. a la Diputació de Barcelona, per a la
celebració de II Trobada d’Entitats Andaluses de Badalona que es desenvoluparà els dies
20-21 i 22 de març del 2015
4. El règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis o a les activitats locals dins dels
recursos concertables preveuen la provisió de béns i els elements mobles que es posaran a
disposició gratuïta per al ens local, així com les condicions de la concertació.
5. En data 16 de maç 2015, l’alcalde accidental (R. 12/03/2015) va adoptar la següent
resolució:
“FETS
1. El ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, ha aprovat un
Protocol denominat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, com a instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local. Aquest Pla recull la tradició
de la Diputació de Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant
plans i programes propis, per tal d’establir mecanismes de cooperació amb mires a un
efectiu esquema de treball en xarxa.
Un dels objectius que persegueix aquest Protocol és la disposició dels recursos tècnics,
econòmics i materials als seus destinataris, Corporacions Locals, per mitjà dels
manteniments d’equipament i infraestructures, reforçament de la solvència de les finances
locals i creació d’equipament i infraestructures.
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En aquest sentit, el Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat preveu un
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per a l’any 2012, que inclou entre
d’altres:
a) Recursos materials; provisió de béns, equips i subministrament, que inclou la posada a
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o
temporal (préstec).
b) El Règim de concertació; desenvolupa les condicions generals de sol·licitud i el sistema
de formalització dels recursos, així com els terminis d’execució i justificació i la resta de
condicions d’execució d’aquest recursos.
c) La relació completa, ordenada i sistemàtica dels recursos concertables, així com la
vigència del Catàleg que comprèn des del moment en que s’aprova fins a l’aprovació del
Catàleg següent.
2. L’Ajuntament de Badalona és destinatària del Pla esmentat que suposa continuar amb
l’establiment d’una relació continuadora ja establert pel Protocol general de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com una vegada finalitzada la
vigència d’aquest la adhesió al Règim transitori aplicable a aquest Protocol general del Pla
de concertació 2008-2011, per tal de garantir la continuïtat de les línies de treball establerts.
3. En data 16 de març 2015, el tècnic de Cònvivència va emetre un informe tècnic en què
considerava la conveniència de concórrer al Pla de concertació Xarxa Barcelona municipis
de Qualitat de l’any 2012, per tal de sol·licitar amb caràcter d’urgència el préstec dels
recursos materials consistents 5 carpes de 3x3 mts. a la Diputació de Barcelona, per a la
celebració de II Trobada d’Entitats Andaluses de Badalona que es desenvoluparà els dies
20-21 i 22 de març del 2015
4. El règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis o a les activitats locals dins dels
recursos concertables preveuen la provisió de béns i els elements mobles que es posaran a
disposició gratuïta per al ens local, així com les condicions de la concertació.
5. L’òrgan competent per adoptar l’acord de sol·licitar a la Diputació de Barcelona el prèstec
de 5 carpes de 3x3 mts. dins el Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava la Junta per a la tramitació dels
acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i
el seu protocol general.
FONAMENTS DE DRET
Primer. Règim de concertació i obertura de la convocatòria per a l’any 2012 de suport als
serveis i a les activitats del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, del Pla de
concertació als Serveis i a les activitats locals publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 8 de juny de 2012.
Segon. Atès l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat eper
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la funció interventora tindrà per
objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic i que aquesta funció
esmentada comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient
susceptible de produir drets i obligacions de contingut econòmic. No obstant això, es
considera que no caldrà una intervenció de l’òrgan de fiscalització prèvia a aquesta
sol·licitud de préstec de béns mobles (carpes) atès que aquesta no es generadora de cap
despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la Corporació.
Tercer. D’acord amb l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va
aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’alcalde
és l’òrgan competent per resoldre i sol·licitar aquesta concessió, si bé haurà de ser ratificat
l’expedient per la Junta de Govern Local en sessió pública.
Proposta de resolució
En conseqüència i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fets i als
fonaments de Dret, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal
que l’alcalde aprovi, la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER. Sol·licitar el préstec de cinc carpes de 3 x 3 a la Diputació de Barcelona, per a la
realització de la II Fira d’Entitats Andaluses a Badalona, per als dies 20, 21 i 22 de març del
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2015 a la ciutat de Badalona amb les bases i amb el catàleg de suport als serveis i a les
activitats locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
SEGON. Ordenar la tramitació de les corresponents sol·licituds en la forma
reglamentàriament prevista.
TERCER. Elevar la present resolució a la propera sessió pública de la Junta de Govern
Local, per a la seva ratificació...”
Fonaments de dret
1. L’òrgan competent per adoptar l’acord de sol·licitar a la Diputació de Barcelona el préstec
dels recursos materials consistents 5 carpes de 3x3 mts. a la Diputació de Barcelona, per a
la celebració de II Trobada d’Entitats Andaluses de Badalona que es desenvoluparà els
dies 20-21 i 22 de març del 2015 dins el Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament
de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava la Junta per a la tramitació
dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” i el seu protocol general.
2. Vista la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de setembre (BOE núm.
254 de 23 d’octubre) en la que es determina que les sessions de les Juntes de Govern
Local tindràn caràcter públic quan tractin assumptes delegats pel Ple, l’acord de confirmar
la sol·licitud a la Diputació de Barcelona efectuada per resolució de l’alcalde de data 24 de
febrer de 2015 ha de ser adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’alcalde proposi a la Junta
de Govern Local, a celebrar en sessió pública, l’adopció del següent ACORD
PRIMER.- Ratificar la resolució de l’Alcalde accidental (delegació res.12-03-15) de data
16/03/2015, per la qual es va sol·licitar el préstec de cinc carpes de 3 x 3 a la Diputació de
Barcelona, per a la realització de la II Fira d’Entitats Andaluses a Badalona, per als dies 20,
21 i 22 de març del 2015 a la ciutat de Badalona amb les bases i amb el catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
SEGON.- Donar compte de l’adopció del presenta acord a la propera sessió de la CIAMB
del Territori.
.../...
.../....
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de
resolució i el contingut dels informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 4.
21 Proposicions urgents.
CG-2015/5009 PROPOSTA. Acceptar el fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
benestar social" atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de
serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" CODI XGL
15/Y/202040.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juliol de 2012 va aprovar l’adhesió al Pla
de la Diputació de Barcelona “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el seu Protocol
General , Pla que marca les pautes per a la concertació amb la Diputació, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 8 de juny de 2012.
2. En data 20/02/2015 es va publicar al BOPB l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de 12/02/2015, que va aprovar la concessió del fons de prestació
“Finançament de l’àmbit de benestar social”, així com el model normalitzat d’acceptació.
Segons aquest acord, per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que l’ajuntament
presenti l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30/04/2015, a través de la realització del
tràmit “C300”, d’acceptació, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, al “Portal de
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tràmits dels ens locals i altres Administracions”, a l’espai corresponent del Pla “Xarxa de
governs locals 2012-2015”
L’acord de la Diputació, en el seu apartat dispositiu primer, inclou la llista d’ajuntaments
beneficiaris, quanties i operacions comptables d’aquests ajuts, i pel que fa a l’ajuntament de
Badalona detalla les dades següents:
IMPORT CONCEDIT 2015 503.927,20 €
OPERACIÓ COMPTABLE 1503000318/15
CODI XGL 15/Y/202040
3. Segons el punt dispositiu tercer, de l’acord de la Diputació de Barcelona abans
mencionat, sobre règim d’execució i justificació d’aquest fons, determina el següent:
“Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els Ajuntaments podran destinar l’ajut econòmic a
qualsevol de les següents actuacions:
a)Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics:
Serveis socials bàsics d’atenció social.
Servei d’atenció domiciliària.
Serveis residencials d’estada limitada.
Serveis de menjador social
Serveis d’intermediació socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (centres
oberts)
Prestacions econòmiques d’urgència social
b) Programes i actuacions socials:
Persones amb drogodependècies i altres addiccions
Persones amb discapacitat
Persones grans
Persones amb dependència
Persones amb malaltia mental
Infància, adolescència en risc i les seves famíies
Inclusió social
Arranjaments d’habitatges
Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l’ajut concedit a despeses de
la cartera de bàsica de serveis socials”.
4. En data 05/03/2015 el cap del Departament de Programes i Producció de Serveis, ha
emès informe tècnic, al qual proposa l’acceptació del recurs objecte d’aquest expedient, així
com la següent destinació:
1. Actuacions de la cartera de serveis socials bàsics per 463.927,20 €
2. Programes; i actuacions socials: Prevenció i coordinació d’actuacions preventives en
toxicomanies per 40.000,00 €.
5. En data 13 de març de 2015 l’interventor general ha emès el següent informe:
“Vist l’expedient de referència, em remeto als informes jurídic i tècnic que hi figuren, sempre
i quan l’Ajuntament prevegi en els seus pressupostos, els compromisos que es puguin
derivar de l’acceptació d’aquesta subvenció”.
6. En data 17/03/2015 el cap del Departament de Programes i Producció de Serveis ha
emès informe tècnic complementari, amb el següent contingut:
1.En data 14 de maig, s’ha rebut en aquest ajuntament la notificació de l’acord de
l’aprovació del mencionat recurs econòmic. Concretament, es resol aprovar el fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” per import de 503.927,20 €, (Codi
XGL 15/Y/202040).
2.Aquesta quantitat esta previst destinar-la a actuacions de la cartera de serveis socials
bàsics, en concret a despeses d’ajuts econòmics d’urgència socials, serveis d’atenció
domiciliaria i a serveis de teleassistència i que disposen de partida econòmica en el
pressupost municipal 2015 vigent, prorroga del 2014.
Fonaments de Dret
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), estableix que el municipi exercirà en tot cas, com a competències pròpies entre
altres, la protecció de la salubritat pública i l’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
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2. D’acord amb l’article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i el Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’ajuntament té competències pròpies per prestar, entre d’altres, els
serveis objecte d’aquesta subvenció.
3. Pel que fa al règim jurídic, són aplicables:
El Protocol general i el Règim de concertació, esmentats als antecedents són la normativa
específica reguladora del Pla de concertació.
Les condicions i la documentació aprovades per la Diputació en data 12/02/2015,
mencionades a l’antecedent segon.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 de la LRBRL, disposa que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmicament, tècnica i administrativa.
D’altra banda, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), en els art. 4.1.d) i 4.3,
disposa que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessàries.
5. L'art. 2.1.d) del DL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en l’art. 40, enumera i regula les subvencions
com un dels recursos de les entitats locals.
6. Segons disposa l’art. 214 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), la funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas. En l’apartat 2n del mateix article, es determina que l’exercici
d’aquesta funció crítica o prèvia comprèn a tot acte, document o expedient susceptible de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviments de fons o de valors.
7. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de
l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava
aquest òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla
“Xarxa de Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 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 de l’Àmbit d’Atenció a les Persones,
de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
D’acord amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es requereix dictamen de comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, excepte quan s’han de prendre acords declarats urgents .
En aquest cas, atès que el termini per notificar l’acceptació a través del Portal de tramitació
de la Diputació finalitza el 30 d’abril de 2015, i atès el calendari de sessions de les JGL
públiques, és necessari que la JGL aprovi amb caràcter urgent aquesta resolució, sense el
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, a la qual s’haurà
de donar compte a la propera sessió.
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Proposta de resolució
D’acord amb la fonamentació anterior, l’ajuntament té competències pròpies per prestar,
entre d’altres, els serveis objecte d’aquesta subvenció.
En conseqüència i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, no hi ha cap tipus d'obstacle legal, ni reglamentari per tal
que la Junta de Govern Local, en sessió pública, prèvia declaració d’urgència, sense el
dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, a proposta de la
regidora de Serveis Socials, adopti el següent acord:
PRIMER.- ACCEPTAR el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” ,
CODI XGL 15/Y/202040, per un import de 503.927,20 € , atorgat per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, i acceptar les condicions i la documentació establertes per la Diputació
per a l’acceptació.
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució i a la secretària delegada de l’Àmbit d’Atenció a
les Persones, als efectes de la realització del tràmit “C300”, d’acceptació, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació, al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
Administracions”, a l’espai corresponent del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”
TERCER.- NOTIFICAR a la Diputació de Barcelona, i comunicar a la Intervenió, i a la
Tresoreria muncipals, per al seu coneixement i efectes
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
CG-2015/5011 PROPOSTA. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla
general metropolità per a l'ajust del límit del sistema portuari de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla
general metropolità per a l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 16 de març de 2015 pel cap del Servei d’Ordenació del
Territori que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a l’expedient número 14/D5-14 referent a la tramitació de la proposta
de Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ajust del límit del sistema portuari
a Badalona.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de juny de 2014, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ajust del límit del
sistema portuari a Badalona. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data en data 27 de juny de 2014.
En data 4 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter
provisional la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ajust del límit del
sistema portuari a Badalona.
En data 5 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona ha acordat suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, sobre la modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ajust del
límit del sistema portuari, de Badalona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
-1.1 Als efectes de garantir l’interès públic de la modificació, caldrà reflectir en el document
que els recursos obtinguts per l’operació es destinin exclusivament a permetre el
desenvolupament final del port, amb els obres pendents d’executar, en concret, l’execució
del viaducte i canal interior i condicionament de la platja de la Vela. Per altra banda, d’acord
amb el que es determina en l’informe del Servei de Ports, cal que s’inclogui en el capítol C,
Avaluació econòmica i financera, la previsió desglossada de les inversions portuàries
previstes a les quals fa referència el document “Memòria justificativa del desequilibri
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econòmic-financer de la concessió Port de Badalona, proposta de nova delimitació de la
zona de servei portuari”.
-1.2 Cal recaptar l’informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y el Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-1.3 Caldrà tenir en compte les prescripcions de l’informe de la OTAA pel que fa als sòls
que hagin comprès activitats potencialment contaminants.
-1.4 Cal portar una separata justificativa del manteniment de la superfície d’espais lliures i
de la seva funcionalitat tal com determina l’article 98 del TRLU.
-1.6 Cal clarificar gràfica i normativament el contingut de l’article 18 e), on es regulen els
usos de la clau 6 dintre de la clau 10 BDN, i en qualsevol cas, determinar que l’únic ús
admissible en subsòl de sistemes és el d’aparcament en concessió sempre que aquests
sistemes no siguin exigibles en compliment dels estàndards mínims d’acord amb la
legislació urbanística. En aquest sentit també caldrà modificar el redactat de l’article 16 de
la normativa.
Iniciativa i objecte
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de
Badalona a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Objecte
La Modificació puntual del PGM per a l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona es
planteja amb l’objectiu d’incorporar una peça hotelera confrontant al Port, que s’inclourà en
la trama urbana de la façana marítima i actuarà com a frontissa entre el sector A3 i A2 de la
façana marítima de Badalona, substituint la qualificació dels terrenys de sistema portuari,
clau 1a per a zona d’ús hoteler, clau 10BDN i prolongant els espais lliures, clau 6b, en
continuïtat amb els previstos i en fase d’execució, confrontants a l’illa residencial delimitada
pels carrers Cervantes i Eduard Maristany, els terrenys actuals del Port i el Passeig
Marítim, aconseguint una àmplia plaça, final del tram nord de passeig marítim i de relació
amb el Port per als vianants.
La nova zona i nous sistemes es creen amb la modificació del límit del sistema portuari de
Badalona, què resulta de modificar la qualificació dels sòls on es preveu ubicar l’hotel de
sistema portuari a sistema viari, sistema d’espais lliures públics i zona hotelera i ajustant la
superfície de sòl qualificat de sistema portuari a la Proposta del nou pla de delimitació del
sistema portuari que està tramitant la Direcció General de Transports i Mobilitat.
Àmbit
L’àmbit del present Modificació puntual del PGM comprèn els terrenys inclosos en la zona
de servei portuari, què configura l’actual Port de Badalona i el futur canal i els sòls
adjacents, qualificats de sistema portuari, sistema ferroviari, sistema de serveis tècnics,
sistema viari i sistema de parcs i jardins urbans, amb una superfície total de 327.240 m².
Justificació de la proposta
De conformitat amb el que estableixen l’article 4 de les NNUU del PGM i els articles 85 i 96
del TRLU, l’instrument per a procedir al canvi de qualificació d’un tipus determinat de sòl a
un altre és la Modificació del Pla General Metropolità.
El raonament i justificació de la procedència de la iniciativa, així com l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents queda degudament
justificada en el document que es presenta, tal i com preveu l’article 97 del Text Refós de la
Llei d’urbanisme.
L’actuació proposada es justifica clarament respecte d’interès públic general en tant i quant,
la plusvàlua generada per la transformació de la parcel·la hotelera que efectuarà la societat
Marina Badalona, S.A., propietària dels terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació
puntual del PGM, responsable de les obres de desenvolupament del Port i administració
actuant del Polígon A del Port de Badalona, s’invertirà en la construcció de la
infraestructura pública del viaducte ferroviari que permetrà la connexió definitiva de l’àrea
residencial de la façana marítima amb la ciutat.
Aquesta obra permetrà acabar el Port com estava previst, amb una marina interior (el
canal), on els molls seran la continuïtat de l’espai públic del Parc de Mar, i es podrà
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executar la urbanització de la rotonda del carrer Ponent a la confluència del carrer Eduard
Maristany, què formalitza el segon accés al Port, a la banda de llevant i permet connectar la
zona residencial del sector A-3 de la façana marítima amb la futura zona residencial del
sector del Port (sector A-2 de la façana marítima).
D’una banda, la creació d’una parcel·la per a la implantació d’un hotel de 12.000 m² de
sostre comporta un increment d’estàndards què reverteix en la prolongació del passeig
marítim amb un ús totalment públic fins arribar a abocar-se al Port.
D’altra banda, també es proposa un ajust de les qualificacions, reconeixent la urbanització
executada i la nova delimitació de la zona de servei portuari que es tramita de forma
simultània a la Modificació puntual del PGM:
- A l’accés al port per llevant confrontant a la rotonda i a la parcel·la hotelera, es prolonga
la zona verda lineal del carrer Eduard Maristany i es regula la superposició entre el sòl
(cota ciutat), qualificat de sistema ferroviari, i el subsòl (futura cota molls), qualificat de
sistema portuari sector portuari i sistema viari.
- A l’accés al port per ponent, els sòls confrontants al carrer de Mare Nostrum, qualificats
de sistema viari (clau 5) i sistema d’espais lliures (clau 6) situats a cota molls, s’han
qualificat de sistema portuari sector portuari (clau 1a-PB).
- La platja de la Vela, davant la bocana del port i els espais sense qualificació urbanística
confrontants als dics i espigons del port, inclosos en la concessió portuària i la zona
adscrita al port, d’acord amb el plànol de I'Acta de reconeixement de les obres, de data
21 de desembre de 2005, es qualifiquen de sistema portuari.
L’actuació proposada incrementa en 4.569 m² la superfície destinada a espais lliures sense
que es redueixi la seva funcionalitat i la construcció del viaducte comporta una efectiva
connexió del Parc de Mar amb els espais del Port i permetrà a la ciutadania gaudir de
l’espai portuari com aproximació al mar, contribuint a que el Port sigui un sistema fortament
integrat en la vida de la ciutat, aconseguint l’objectiu fonamental del projecte original de
1987.
Planejament vigent
El planejament vigent d’aplicació a l’àmbit de la Modificació puntual del PGM és el següent:
- Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ampliació d’usos al sistema
general portuari, clau 1.
Aprovat definitivament el 19 d’octubre de 2006 (DOGC 15/12/2006).
- Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDSUC).
Aprovat definitivament l’1 d’agost de 2014.
Descripció de la proposta
La proposta de Modificació puntual del PGM es concreta en les següents accions:
• La modificació del límit del sistema portuari de Badalona consistent en extreure una part
del sòl qualificat de sistema portuari (1a -1b) que es qualifica de zona d’ús hoteler (10BDN) i de sistema d’espais lliures (6b) i sistema viari (5) i adaptar les qualificacions dels
sòls destinats a sistemes ferroviari (3), de serveis tècnics (4), viari (5) i d’espais lliures
públics (6b) d’acord amb la urbanització executada i la proposta de nova delimitació de
la zona de servei portuari.
• No superar l’edificabilitat prevista en el planejament vigent. El planejament vigent
contemplava 12.000 m² sobre rasant, considerant la cota de referència de la planta
baixa la +4.50 referent al nivell del mar. L’edificació s’assentava a la cota de molls, una
planta per sota considerada planta baixa, i es permetien l’ús hoteler no computable com
a edificabilitat. En la proposta actual es defineix la cota de referència de la planta baixa,
la cota dels molls.
L’actuació urbanística genera 12.000 m² de nou sostre d’ús residencial i caldrà acomplir
amb les determinacions del TRLU, article 100.3, amb la corresponent reserva d’espais
lliures i equipaments a raó de 22,50 m² per cada 100 m² de sostre. La necessitat de
sistemes és de 2.700 m² i la proposta en genera 4.569 m².

Ajuntament de Badalona –Secretaria General-Actes Sessió núm.14/ 25-03-15

secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

56

Secretaria General

• Amb aquesta operació dins el Port, dels 25.000 m² de sostre previst restaran 13.000 m².
L’operació manté l’equilibri de l’estructura urbana: no es varia la proporció d’espai lliure
d’edificació respecte el edificat previst i per tant, no generarà cap impacte negatiu en el
paisatge de l’entorn.
• Respecte l’ordenació volumètrica proposada es defineix el tipus d’ordenació específica
de configuració flexible, determinant dues ordenacions alternatives que permetran
configurar dues tipologies d’hotel diferent. Una de format “pantalla” i una altra de format
“torre”.
Per al desenvolupament de la zona hotelera es preveu un únic polígon d’actuació
urbanística denominat PAU-1, a executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
El següent quadre il·lustra els canvis quant a qualificacions i superfícies entre el
planejament vigent i la proposta de Modificació puntual del PGM:
Qualificació
SISTEMES
Sistema Portuari. Port (1a-PB)
Sistema Portuari. Canal (1b-PB)
Sistema Portuari. Zona marítim terrestre (1c)
Ferroviari (3)
Ferroviari (3 / 5)
Ferroviari (3 / 1b-PB)
Serveis tècnics (4)
Viari (5)
Viari (5 / 3)
Espais lliures (6b)
Protecció de sistemes (9)
Domini
públic
marítimo-terrestre
sense
qualificació
ZONES
Zona hotelera (10-BDN)
TOTAL

Planejament
vigent
236.110 m²
20.704 m²
12.742 m²
3.430 m²

689 m²
10.762 m²
823 m²
41.980 m²

327.240 m²

Proposta
MPGM
115.225 m²
19.514 m²
102 m²
1.290 m²
884 m²
1.256 m²
689 m²
1.984 m²
815 m²
5.392 m²
8.455 m²
168.370
2.450 m²
327.240 m²

Balanç

120.885
-1.190
-12.640
-2.140
884
1.256

m²
m²
m²
m²
m²
m²

-8.778
+815
4.569
8.455
126.390

m²
m²
m²
m²
m²

2.450 m²

Reserva de sòl per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics
Considerant que la proposta comporta una transformació d’usos amb un increment de
12.000 m² de sostre edificable d’ús residencial, d’acord amb l’article 100.3 del TRLU, s’ha
de preveure una reserva mínima de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments
de 22,5 m² per cada 100 m² de nou sostre residencial.
Reserva per augment d’edificabilitat d’ús residencial: 12.000 m² st. x 22,5 m² /100 m² st. =
2.700 m²
Així mateix, reconeixent la urbanització executada i la proposta de nova zona de servei
portuari 2014 facilitada pel Servei de Ports, s’han ajustat les qualificacions del sistema
d’espais lliures situats als accessos al port.
Per tant, considerant l’increment global de 4.569 m² de superfície destinada a espais lliures
que proposa la Modificació puntual del PGM, es dóna compliment a l’article 100.3 del
TRLU.
Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat
La proposta de Modificació puntual del PGM comporta una transformació d’usos amb un
increment de 12.000 m² de sostre edificable d’ús residencial. Per tant, d’acord amb l’article
43 del TRLU, és d’aplicació el deure de cessió de sòl corresponent al 15% de l’increment
de l’aprofitament urbanístic.
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Conclusions
D’una banda, s’ha corregit d’ofici l’errada material en la numeració dels articles del capítol
B. NORMES URBANÍSTIQUES.
D’altra banda, en resposta a les prescripcions que s’especifiquen a l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, al text refós del document que
es presenta per a la seva verificació s’han incorporat els següents aspectes:
- En referència al punt 1.1, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES, s’ha afegit a
l’Article 9 Condicions d’execució del polígon d’actuació PAU-1 que els recursos
obtinguts per la venda de parcel·la amb aprofitament privat d’ús hoteler es destinaran
exclusivament a permetre el desenvolupament final del port i, en concret, en l’execució
viaducte, el canal interior i el condicionament de la platja de la Vela. Tanmateix, el
capítol C. AGENDA I AVALUACIÓ ECÒNIMICA I FINANCERA, s’ha completat amb la
previsió desglossada de les inversions portuàries previstes a les quals fa referència el
document “Memòria justificativa del desequilibri econòmic-financer de la concessió Port
de Badalona, proposta de nova delimitació de la zona de servei portuari”.
- En referència al punt tercer 1.3, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES s’ha afegit
l’Article 19 Informe de situació dels sòls on s’han desenvolupat activitats potencialment
contaminants, en compliment de la prescripció que consta a l’informe emès per la
Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental en data 28 de novembre de 2014.
- En referència al punt 1.4, al capítol A. MEMÒRIA, s’ha ampliat el punt 6.4 Reserva de
sòl per a espais lliures i equipaments públics amb la justificació del manteniment de la
superfície i de la funcionalitat del sistema d’espais lliures objecte de la modificació i s’ha
afegit el plànol de proposta P.5 ESQUEMA COMPARTIU DE SUPERFÍCIES D’ESPAIS
LLIURES VIGENTS I PROPOSATS.
- En referència al punt 1.6, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES, s’han clarificat els
continguts de l’Article 15. Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau
6b) i de l’apartat e) de l’Article 18. Zona de dotació hotelera de Badalona (clau 10 BDN).
Vist el text refós de la proposta i atès que la documentació incorpora les prescripcions de
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de data 5
de març de 2015, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de la Modificació
puntual del PGM per a l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona.”
Així mateix, en data 20 de març de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori s’ha presentat la proposta de la modificació
puntual del Pla General metropolità per a l’ajust dels límits del sistema portuari a Badalona,
amb l’objectiu d’incloure una peça hotelera a l’entorn del Port de Badalona en continuïtat
amb les transformacions del litoral costaner que s’estan duent a terme a la ciutat. La
Modificació puntual del PGM per a l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona es
planteja amb l’objectiu de incorporar una peça hotelera confrontant al Port, que s’inclourà
en la trama urbana de la façana marítima i actuarà com a frontissa entre el sector A3 i A2
de la façana marítima de Badalona, substituint la qualificació dels terrenys de sistema
portuari, clau 1a per a zona d’ús hoteler, clau 10BDN i prolongant els espais lliures, clau 6b,
en continuïtat amb els previstos i en fase d’execució, confrontants a l’illa residencial
delimitada pels carrers Cervantes i Eduard Maristany, els terrenys actuals del Port i el
Passeig Marítim, aconseguint una amplia plaça, final del tram nord de passeig marítim i de
relació amb el Port per als vianants.
La nova zona i nous sistemes es creen amb la modificació dels límits del sistema portuari
de Badalona, què resulta de modificar la qualificació dels sòls on es preveu ubicar l’hotel de
sistema portuari a sistema viari, sistema d’espais lliures públics i zona hotelera i ajustant la
superfície de sòl qualificat de sistema portuari a la Proposta del nou pla de delimitació del
sistema portuari que esta tramitant la Direcció General de Transports i Mobilitat.
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L’àmbit de la present modificació de PGM correspon al límit de la zona de servei portuari,
què configura l’actual Port de Badalona i el futur canal i els sòls adjacents, qualificats de
sistema portuari, sistema ferroviari, sistema de serveis tècnics, sistema viari i sistema de
parcs i jardins urbans, amb una superfície total de 327.240 m2.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de juny de 2014, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ajust dels límits del
sistema portuari a Badalona. Mitjançant l’acord d’aprovació inicial es va disposar l’obertura
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística, convocat mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número en data 27 de juny de 2014,
al diari Periódico en data 27 de juny de 2014, al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament. Durant el termini d’informació pública es van presentar al·legacions per part
de Marina Badalona, SA.
En data 4 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter
provisional la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ajust del límit del
sistema portuari a Badalona.
En data 5 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona ha acordat suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, sobre la modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ajust del
límit del sistema portuari de Badalona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
-1.1 Als efectes de garantir l’interès públic de la modificació, caldrà reflectir en el document
que els recursos obtinguts per l’operació es destinin exclusivament a permetre el
desenvolupament final del port, amb les obres pendents d’executar, en concret, l’execució
del viaducte i canal interior i condicionament de la platja de la Vela. Per altra banda, d’acord
amb el que es determina en l’informe del Servei de Ports, cal que s’inclogui en el capítol C,
Avaluació econòmica i financera, la previsió desglossada de les inversions portuàries
previstes a les quals fa referència el document “Memòria justificativa del desequilibri
econòmic-financer de la concessió Port de Badalona, proposta de nova delimitació de la
zona de servei portuari”.
-1.2 Cal recaptar l’informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y el Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
-1.3 Caldrà tenir en compte les prescripcions de l’informe de la OTAA pel que fa als sòls
que hagin comprès activitats potencialment contaminants.
-1.4 Cal portar una separata justificativa del manteniment de la superfície d’espais lliures i
de la seva funcionalitat tal com determina l’article 98 del TRLU.
-1.6 Cal clarificar gràfica i normativament el contingut de l’article 18 e), on es regulen els
usos de la clau 6 dintre de la clau 10 BDN, i en qualsevol cas, determinar que l’únic ús
admissible en subsòl de sistemes és el d’aparcament en concessió sempre que aquests
sistemes no siguin exigibles en compliment dels estàndards mínims d’acord amb la
legislació urbanística. En aquest sentit també caldrà modificar el redactat de l’article 16 de
la normativa.
En data 16 de gener de 2015 s’ha emès informe tècnic per part del Cap del Servei del
Territori, mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat a la modificació per a
l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona les prescripcions de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en el sentit següent:
- “En referència al punt 1.1, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES, s’ha afegit a
l’Article 9 Condicions d’execució del polígon d’actuació PAU-1 que els recursos
obtinguts per la venda de parcel·la amb aprofitament privat d’ús hoteler es destinaran
exclusivament a permetre el desenvolupament final del port i, en concret, en l’execució
viaducte, el canal interior i el condicionament de la platja de la Vela. Tanmateix, el
capítol C. AGENDA I AVALUACIÓ ECÒNIMICA I FINANCERA, s’ha completat amb la
previsió desglossada de les inversions portuàries previstes a les quals fa referència el
document “Memòria justificativa del desequilibri econòmic-financer de la concessió Port
de Badalona, proposta de nova delimitació de la zona de servei portuari”.
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En referència al punt tercer 1.3, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES s’ha afegit
l’Article 19 Informe de situació dels sòls on s’han desenvolupat activitats potencialment
contaminants, en compliment de la prescripció que consta a l’informe emès per la
Oficina Territorial d’ Acció i Avaluació Ambiental en data 28 de novembre de 2014.
- En referència al punt 1.4, al capítol A. MEMÒRIA, s’ha ampliat el punt 6.4 Reserva de
sòl per a espais lliures i equipaments públics amb la justificació del manteniment de la
superfície i de la funcionalitat del sistema d’espais lliures objecte de la modificació i s’ha
afegit el plànol de proposta P.5 ESQUEMA COMPARTIU DE SUPERFÍCIES D’ESPAIS
LLIURES VIGENTS I PROPOSATS.
- En referència al punt 1.6, al capítol B. NORMES URBANÍSTIQUES, s’han clarificat els
continguts de l’Article 15. Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau
6b) i de l’apartat e) de l’Article 18. Zona de dotació hotelera de Badalona (clau 10
BDN).”
Així mateix, es posa de manifest que els canvis introduïts no tenen la consideració de
substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012,
en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 14/D 5-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 59 del TRLUC.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant acord
plenari de data 12 de juliol de 2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de
setembre (BOE Núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada
aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió pública de la Junta de Govern Local, previ
dictamen de la 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.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
la Junta de Govern Local Pública, a proposta de l’Alcalde prèvia declaració d’urgència,
d’acord amb la gerència de l’Àmbit de Territori, l’aprovi el següent acord del qual s’haurà de
donar compte a la propera sessió informativa del Ple. ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós de la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a l’ajust del límit del sistema portuari de Badalona, amb el ben entès que
les modificacions introduïdes, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 5 de març de 2015, no tenen la
naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efectes que doni conformitat al present text refós.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
CG-2015/5010 PROPOSTA. Atorgar les medalles a la permanència en el servei de la
Guàrdia Urbana.
Assumpte: Atorgament medalles de servei en el cos de la Guàrdia Urbana.
Exp.: 9/GU-2/15
ANTECEDENTS
El cap de la Guàrdia Urbana en data 16 de març de 2015 ha emès tres informes que obren
a l’expedient, al quals diu literalment:
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“El Reglament General de Serveis de la Guàrdia Urbana, aprovat pel Ple en sessió de data
26 de juny de 1997, reconeix als membres de la seva plantilla que es mantinguin en actiu
durant 20 y 30 anys l’atorgament de les medalles de permanència de 2a i 1a categoria.
Amb la implantació de les medalles de permanència, es volia reconèixer als membres de la
plantilla de la Guàrdia Urbana la dedicació durant la seva vida laboral al servei a la ciutat,
per això va preveure l’atorgament de les medalles de permanència a aquells membres del
cos que prestessin els seus serveis durant 20 i 30 anys.
Actualment, degut a l’increment que ha experimentat la plantilla de funcionaris de la
Guàrdia Urbana, i l’edat a la qual es pot accedir al cos, fa que els agents acaben la seva
vida activa amb més de 40 anys de servei, la qual cosa ha provocat un buit en el
reconeixement de l’antiguitat dels agents, que a més pot coincidir amb la seva jubilació.
Reconeixement que contribueix a apujar la moral i la cohesió de la plantilla, especialment
del més membres joves.
Es per això, que el sotasignat proposa s’atorguin medalles de permanència als membres de
la Guàrdia Urbana que d’acord amb el certificat emès per RRHH, al dia d’atorgament de
medalles portin més de 40 anys de servei.
L’atorgament d’aquestes condecoracions no suposa despesa a les arques municipals.
Els membres de la Guàrdia Urbana proposats són els següents:
•
Luis Ruiz Carmona
...”
. “D’acord amb allò establert a l’article 94 del Reglament General del Servei de la Guàrdia
Urbana de Badalona, per a la concessió de les Medalles de Permanència en el Servei, un
cop verificades les dades que hi figuren a l’expedient personal del proposat, el sotasignat
entén que, llevat superior criteri, no hi ha cap inconvenient en que se li atorgui la
Medalla de Permanència en el Servei de 1ª categoria a:
ROSA GUTIERREZ, ANDREU
MARTINEZ SERRANO, ERNESTO
GUERRERO GOMEZ, FRANCISCO
LOPEZ CAYUELA, PEDRO
BERBOIS FONT, JOAQUIM
MARTINEZ SERRANO, ALBERTO
CAMI MUÑOZ, PABLO
MENGUAL UTRILLAS, ANTONIO
CORREA ARELLANO, CANDIDA
MINGUELL BUSQUETS, SILVESTRE
DIAZ GALVEZ, FRANCISCO
MUÑOZ NAVARRO, RAIMUNDO
DOMINGUEZ PONS, EMILIO
NAVARRO ERENAS, MIGUEL FCO.
GARCIA CASTILLO, ANTONIO
PALACIOS DE LAS HERAS, ALICIA
GAVARA MIRALLES, Mª DEL MAR
PECES SOLANO, FRANCISCO
GIL VILAGRAN, JOAN
RECACHA NAVARRO, MONTSERRAT
GONZALEZ ROJAS, JOAQUIN
SEGURA OCAÑA, JESUS
JEREZ TAPIA, JOSE LUIS
GARCIA GARCIA, JOSE JAVIER
JIMENEZ JIMENEZ, ELENA
..”
“...D’acord amb allò establert a l’article 94 del Reglament General del Servei de la Guàrdia
Urbana de Badalona, per a la concessió de les Medalles de Permanència en el Servei, un
cop verificades les dades que hi figuren a l’expedient personal del proposat, el sotasignat
entén que, llevat superior criteri, no hi ha cap inconvenient en que se li atorgui la
Medalla de Permanència en el Servei de 2ª categoria a:
Francisco Padilla Parreño
Yolanda Ruiz Palmer
...”
Vist el corresponent informe de la cap de RRHH, de 10 de març de 2015, deixant
constància del temps de prestació de servei a la Policia Local de cadascun dels agents
proposats per a l’atorgament de les medalles.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’atorgament de distincions i recompenses als membres dels cossos de les policies locals
venen reconeguts a l’article 45 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya “1.El reglaments específics dels cossos de policia poden establir un règim
d’atorgament de distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o
circumstàncies...”.
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L’Ajuntament Ple en data 26/6/97 (B.O.P. de Barcelona núm. 181 de 30/7/97) va aprovar el
Reglament General del Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, aprovat definitivament
per disposa “Art. 94. La medalla de Permanència en el Servei s’atorgarà a els qui es
mantinguin en actiu en la plantilla del Cos de Guàrdia Urbana i acreditin haver prestat
servei de manera ininterrompuda i sense que figuri cap nota desfavorable en l'expedient
personal durant 30 anys per la de 1a. categoria i 20 anys per la de 2a. categoria. Per
aquest objectiu seran computables en les mateixes condicions, els anys de servei prestats
en altres cossos armats de qualsevol Administració pública, quan els cossos d’origen
tinguin establerta aquesta mena de recompenses per tal de premiar la constància i la
permanència en el servei. En qualsevol cas, és imprescindible haver prestat servei durant
un mínim de 10 anys en l’ajuntament de Badalona”.
Atès que als informes del cap de la Guàrdia Urbana es raona el motiu pel qual es
considera oportuna la concessió d’aquestes medalles, i atès que en virtut de l’art. 50.24 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’atorgament de medalles, emblemes,
condecoracions i altres distintius honorífics, és competència del Ple, si bé la té delegada en
la Junta de Govern Local, per acord de 12/07/2011.
Vista la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de setembre (BOE núm. 254
de 23 d’octubre) en la que es determina que les sessions de les Juntes de Govern Local
tindran caràcter públic quan tractin assumptes delegats pel Ple
CONCLUSIÓ I PROPOSTA
El sotasignat a la vista dels antecedents i consideracions jurídiques invocades no veu raó
obstativa de caràcter legal, per tal que per la Junta de Govern Local en sessió pública, en
virtut de les seves competències delegades pel Ple, s’adopti la següent resolució:
PRIMER: Atorgar les següents medalles de permanència en el servei::
1- Medalla de permanència de 40 anys del servei al senyor:
LUIS RUIZ CARMONA.
2- Medalla de permanència en el servei de 1a categoria als senyors:
ROSA GUTIERREZ, ANDREU
MARTINEZ SERRANO, ERNESTO
GUERRERO GOMEZ, FRANCISCO
LOPEZ CAYUELA, PEDRO
BERBOIS FONT, JOAQUIM
MARTINEZ SERRANO, ALBERTO
CAMI MUÑOZ, PABLO
MENGUAL UTRILLAS, ANTONIO
CORREA ARELLANO, CANDIDA
MINGUELL BUSQUETS, SILVESTRE
DIAZ GALVEZ, FRANCISCO
MUÑOZ NAVARRO, RAIMUNDO
DOMINGUEZ PONS, EMILIO
NAVARRO ERENAS, MIGUEL FCO.
GARCIA CASTILLO, ANTONIO
PALACIOS DE LAS HERAS, ALICIA
GAVARA MIRALLES, Mª DEL MAR
PECES SOLANO, FRANCISCO
GIL VILAGRAN, JOAN
RECACHA NAVARRO, MONTSERRAT
GONZALEZ ROJAS, JOAQUIN
SEGURA OCAÑA, JESUS
JEREZ TAPIA, JOSE LUIS
GARCIA GARCIA, JOSE JAVIER
JIMENEZ JIMENEZ, ELENA
3- Medalla de permanència en el servei de 2a categoria als senyors:
FRANCISCO PADILLA PARREÑO
YOLANDA RUIZ PALMER
TERCER: Les medalles els seran lliurades en acte formal, el dia de la Guàrdia Urbana.
QUART: Notificar la present resolució als interessats
CINQUÈ: Donar compte a la propera CIAMB del Territori
/.....
.../..
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, la Junta de Govern Local en sessió pública de l’Àmbit del
Territori, resol de conformitat i la converteix en resolució, als efectes previstos a l’article
89.5 de la Llei 30/1992.
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Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 4.
22 Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidencia dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-nou minuts, de la qual
com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.
(Resolució 18-08-2014)

Albert Müller i Valentí
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