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ORDRE DEL DIA
1 Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4525 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de recursos
del Catàleg de Serveis 2014 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
3 CG-2014/4526 DICTAMEN. Aprovar l'acceptació de l'ajut concedit per la Diputació de
Barcelona corresponent a la línia de suport "Finançament dels plans locals d'ocupació" Fase 1 del Programa complementari en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122105".
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
4 CG-2014/4527 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona en matèries relacionades amb l'Àrea de Serveis Socials
i Salut
5 CG-2014/4528 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona, en matèria relacionades amb l'Àrea de Cultura i
Ciutadania.
6 CG-2014/4529 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
de la Diputació de Barcelona, en matèries relacionades amb l'Àrea d'Educació, Esports i
Joventut.
7 CG-2014/4530 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
Diputació de Barcelona, en matèries relacionades amb Participació, Ciutadania, Igualtat i
Joventut.
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ÀMBIT DE TERRITORI
8 CG-2014/4531 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
de la Diputació de Barcelona en matèria de via pública i mobilitat.
9 CG-2014/4532 DICTAMEN. Aprovar la sol.lucitud a la Diputació de Barcelona en el marc
del catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" ajuts
econòmics, tècnics i materials.
10 CG-2014/4533 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat per a l'actuació Reurbanització de
carrers (5); millora urbanització plaça Mossen Joan Baranera, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs locals 2012-2015"
11 CG-2014/4534 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat per a la Reurbanització de carrers
(4): instal.lació d'una passarel.la provisional de connexió entre el pg Marítim i el Port
Badalona, dins del preacord amb la Diputació Barcelona, Pla Xarxa Governs Locals 20122015.
12 CG-2014/4535 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat per a l'actuació reurbanització de
carrers (3): Enderroc Edificació c.Francesc Layret, 27-35 dins preacord amb la Diputació,
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria s’aprova per unanimitat.
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2014/4525 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de
recursos del Catàleg de Serveis 2014 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015".
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de recursos del Catàleg de
Serveis 2014 en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Diputació de Barcelona
Núm. expedient: 91/SUB-2/14
Referència addicional: JGL 14.03.14
Fets
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 núm. 022012013256, de 8.06.2012.
El 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 que es comprenguin en el Pla de referència.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, ha
aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió dels
recursos que s’inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014, núm. registre 022014002690.
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4. El Catàleg de l’any 2014 i el seu règim regulador presenta diverses novetats respecte al
de l’any 2013. Entre d’altres, amplia el pressupost del Catàleg de 40,7 a 50,2 milions
d’euros, dels quals 25,6 corresponen a ajuts econòmics, 15,7 a fons de prestació que
s’aprovaran properament i 8,9 milions a recursos tècnics i materials, ampliant-se també els
recursos catalogats de 202 a 217 recursos, tot considerant la situació de manca de
finançament dels governs locals i de més necessitat de les persones vulnerables derivada
de l’actual crisi econòmica.
En el cas dels recursos consistents en ajuts econòmics, s’estableix un sistema de puntuació
sobre base 100 que assigna a cada criteri de valoració una puntuació màxima indicativa de
la seva rellevància en funció dels objectius definits per les àrees corporatives.
Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de
concessió en règim de concurrència competitiva quan es tracti d’ajuts econòmics i el
procediment de concessió directa per a la resta de recursos. Les transferències consistents
en fons de prestació s’han de distribuir, en tot cas, per criteris objectius i unívocs que
estiguin relacionats amb l’objecte finançat i que es justifiquin expressament.
5. Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris dins del Catàleg
2014 responen a diverses tipologies:
a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de
serveis i activitats i també d’estructures de gestió locals, mitjançant transferències puntuals.
Poden ser ajuts econòmics puntuals o fons de prestació que comportin transferències
dineràries amb caràcter regular i adreçades al finançament de serveis i estructures de
gestió locals.
b. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència
adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Inclouen la
redacció de plans, projectes i informes, així com el desenvolupament i manteniment d’eines
informàtiques de suport al treball de l’ens.
c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals.
Aquests recursos inclouen la realització de serveis i activitats (inclou la gestió completa i
permanent d’una funció per encàrrec d’uns ens destinatari, així com també la posada a
disposició de recursos per garantir la prestació de serveis i per a la realització d’activitats
adreçades a la ciutadania), així com la provisió de béns, equips i subministraments.
6. Diversos serveis dels àmbits de Govern i d’Economia i Hisenda, així com organismes
autònoms i empreses municipals adscrits a aquests àmbits, han presentat les propostes per
a les quals sol·liciten recursos de diferents tipologies, referides a programes inclosos en el
Catàleg 2014, adjuntant la documentació complementària que en cada cas requereix el
Catàleg i que s’incorpora a l’expedient de referència.
7. En data 24 de febrer de 2014 l’alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de la
presentació telemàtica de les sol·licituds de subvencions del Catàleg de Concertació 2014
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com la seva tramitació, en les següents
lletrades municipals:
- Judit Barroso Guevara (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones) i Raquel Garcia Redondo (secretària
suplent en la comissió informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones).
- Carme Torrens Bartomeu (secretària delegada en la comissió informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit de Territori.
- Remedios Hijano Cruzado (secretària delegada suplent en la comissió informativa de
caràcter permanent de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
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2. L’Ajuntament de Badalona, 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,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, ha
aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, així com el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió dels
recursos que s’inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014, núm. registre 022014002690.
4. A més de la normativa específica esmentada, el règim del Catàleg 2014 es troba
constituït per les disposicions següents:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAPPAC).
c) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d) El Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
e) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
f) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
5. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la Llei reguladora de les bases del
règim local (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 LRJAPPAC disposen que en el desenvolupament de les
seves activitats, serà necessari que les administracions públiques es prestin la cooperació i
assistència necessària, per a l’eficaç exercici de les seves competències.
6. 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, 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.
7. D’acord amb el Catàleg de concertació de l’any 2014, les propostes de sol·licitud que es
proposa presentar estan incloses en els recursos oferts per la Diputació i compleixen els
requisits establerts en l’article 8 del Catàleg esmentat.
8. D’acord amb el que estableix l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de l’aprovació del present acte de sol·licitud de recursos no es deriva
estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic ni ingressos per a la Corporació, per la qual cosa aquest expedient serà
sotmès a la preceptiva fiscalització en el moment en que aquesta sol·licitud s’atorgui per la
Diputació de Barcelona i l’òrgan competent de la Corporació procedeixi a la seva
acceptació, quan escaigui.
9. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució 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 de Govern Local per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
De conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que les corresponents propostes d’acord de
sol·licituds de subvencions siguin adoptats en sessions públiques de l’esmentat òrgan, 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.
10. 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
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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 de resolució:
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, 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona els recursos del Catàleg de
Concertació 2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 30 de gener de 2014 i publicat al BOPB
de 5 de febrer de 2014, mitjançant tramitació electrònica a través de la Plataforma de
tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, per a la realització de les següents actuacions:
1. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques locals de turisme
Recurs:
Actuacions de senyalització turística
Actuació:
Ruta turística audioguiada Badalona i el mar
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: Dades tècniques C167 (1 fitxer)
2. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Àrea:
Àrea d’Atenció a les Persones
Programa:
Consum
Recurs:
Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en
establiments comercials
Actuació:
Inspecció zones comercials
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: No n’hi ha
3. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Àrea:
Àrea d’Atenció a les Persones
Programa:
Consum
Recurs:
Activitats informatives i de sensibilització per a empresaris i
empresàries en matèria de consum
Actuació:
Xerrada sobre tipologia de vendes
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: No n’hi ha
4. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa:
Consum
Recurs:
Activitats de sensibilització per a la població en matèria de
consum responsable
Actuació:
Xerrada Drets i deures del consumidor
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: No n’hi ha
5. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Àrea:
Àrea d’Atenció a les Persones
Programa:
Consum
Recurs:
Serveis municipals de consum
Actuació:
Suport al funcionament de serveis municipals de consum
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
325.000,00 euros
Pressupost total:
325.000,00 euros
Documentació annexa: No n’hi ha
6. INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (IMPO)
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Àrea:
Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques de teixit productiu
Recurs:
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)
Actuació:
Servei Local d’Empresa - Badalona 2014
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
86.400,00 euros
Pressupost total:
144.000,00 euros
Documentació annexa: Dades tècniques C163 (1 fitxer)
7. REACTIVACIÓ BADALONA, SA (REBASA)
Àrea:
Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques de teixit productiu
Recurs:
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
Actuació:
Festival del Mar de Badalona
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
22.500,00 euros
Pressupost total:
37.500,00 euros
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud (1 fitxer)
8. REACTIVACIÓ BADALONA, SA (REBASA)
Àrea:
Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques de teixit productiu
Recurs:
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
Actuació:
BDNmoda. Moda i creativitat
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
29.500,00 euros
Pressupost total:
49.166,66 euros
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud (1 fitxer)
9. SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC
Àrea:
Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
Programa:
Sistemes d’informació municipals
Recurs:
Servei de correu electrònic
Actuació:
Externalització de correu electrònic de l’Ajuntament de Badalona
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: Informe actuació (1 fitxer)
10. BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Àrea:
Àrea de Presidència
Programa:
Difusió artística als municipis
Recurs:
Festivals artístics
Actuació:
40 Edició FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
27.000,00 euros
Pressupost total:
138.321,00 euros
Documentació annexa:
Dades tècniques C168 (1 fitxer)
11. INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS (IMSP)
Àrea:
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa:
Avaluació i gestió ambiental
Recurs:
Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequació acústica
de locals
Actuació:
Adequació acústica Centre de Salut Mental 1 – imsp badalona
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
10.000,00 euros
Pressupost total:
21.320,19 euros
Documentació annexa:
Projecte adequació acústica(1 fitxer)
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la lletrada municipal senyora Remedios Hijano
Cruzado, als efectes de signatura electrònica de la sol·licitud esmentada, així com la seva
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tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de delegació de signatura, de data 24 de
febrer de 2014.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
3 CG-2014/4526 DICTAMEN. Aprovar l'acceptació de l'ajut concedit per la Diputació
de Barcelona corresponent a la línia de suport "Finançament dels plans locals
d'ocupació" - Fase 1 del Programa complementari en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2105".
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona
corresponent a la línia de suport “Finançament dels plans locals d’ocupació” – Fase 1 del
Programa complementari en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter del document: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 020700-GE-ACEPSUB2014/000001
Referència addicional: 627SUB-1/14
Fets
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 núm. 022012013256, de 8.06.2012.
El 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 que es comprenguin en el Pla de referència.
L’esmentat Protocol general configura els Programes complementaris com un dels
instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació,
preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de
concertació definits a la clàusula 7a del Protocol general.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 2013,
va aprovar, entre d’altres, el “Programa complementari de suport a l’economia productiva
local”, del seu règim de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a
la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2) en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
4. L’article 2 del règim de concertació aplicable al Programa complementari de suport a
l’economia productiva local estableix les línies de suport i tipologia d’actuacions
concertables.
La línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, dins de l’àmbit de concertació
de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals del Protocol general, va
adreçada a garantir una dotació econòmica suficient als municipis en el desplegament de
plans d’ocupació locals de la demarcació de Barcelona, que comportin la contractació o
nomenament de nous treballadors i treballadores que prèviament es trobaven en situació
legal de desocupació i que, preferentment, estiguessin inscrits a un Servei Local
d’Ocupació d’aquesta demarcació, amb plena observança a les determinacions previstes a
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos general de l’Estat per al 2013, al seu
article 23.2, a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera, a la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a
la resta de normativa aplicable.
5. L’article 11 del règim de concertació esmentat, estableix les fases d’execució del
Programa complementari i els procediments de concessió dels ajuts per mitjà de dos
procediments diferenciats:
En la Fase 1 es concedeixen a les entitats locals ajuts per concessió directa, modalitat fons
de prestació, en base a uns criteris objectius fixats a l’article 12 d’aquest règim de
concertació, els quals tenen en compte diversos indicadors de les entitats locals (Població,
taxa d’atur i renda bruta familiar disponible).
L’acord tercer de la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 19 de
desembre de 2013, estableix que l’import total de l’ajut corresponent a l’Ajuntament de
Badalona dintre de la línia de suport al finançament dels plans locals d’ocupació és de
806.210,76 euros, desglossat en dues anualitats: 403.105,38 euros per a l’any 2013 i
403.105,38 euros per a l’any 2014 (codi xarxa 13X/99911).
6. L’article 13 del règim de concertació estableix que per a l’efectivitat dels ajuts concedits
en el marc de la línia “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) del Programa
complementari és necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació
de l’ajut, com a màxim fins el 31 de març de 2014 a través de la realització del tràmit P300
d’acceptació d’ajut disponible a la Seu Electrònica de la Diputació. L’acte d’acceptació
implicarà la conformitat amb tots els termes d’aquest règim de concertació i les condicions
de la seva execució.
7. El gerent de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), en data 14 de febrer
de 2014, va emetre un escrit pel qual sol·licitava que l’Ajuntament de Badalona accepti l’ajut
concedit per la Diputació de Barcelona dintre de la línia de suport al finançament dels plans
locals d’ocupació, en el marc del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local, i que n’encarregui la seva gestió a aquest organisme autònom, ja que
entre les seves finalitats, recollides als seus estatuts, consta la d’“Exercir les competències
que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del treball, formació
ocupacional i inserció professional al mercat laboral”, entre d’altres.
8. En la mateixa data 14 de febrer de 2014, l’alcalde va adreçar un escrit al president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local mitjançant el qual demanava a la
Diputació de Barcelona el finançament d’un programa pilot que recull la col·laboració entre
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, a través de l’IMPO, programa
innovador que aporta més formació a persones aturades i les ajuda a poder iniciar-se en
estudis superiors. No procedeix una convocatòria pública atès que és una actuació molt
concreta que vol efectuar aquest ajuntament com a prova pilot.
La Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona han acordat establir un conveni de
col·laboració per al desenvolupament d’un programa intensiu per a un curs d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, dirigit a 35 badalonins en situació d’atur.
Aquest programa pilot es sustenta en la convicció que només a través de la formació i
incentivant en la mesura del possible els joves a reprendre els seus estudis, es podrà donar
una sortida solidària i real al terrible problema de l’atur al nostre país.
La durada del programa és de tres mesos i el cost estimat és de 122.500,00 euros.
En la citada sol·licitud l’Ajuntament de Badalona es compromet a renunciar a una part de
l’aportació concedida per la Diputació de Barcelona dintre de la línia de suport al
finançament dels plans locals d’ocupació, en el marc del Programa complementari de
suport a l’economia productiva local, equivalent a l’import sol·licitat per al programa pilot
esmentat, és a dir, 122.500 euros.
9. En data 27 de febrer de 2014, el diputat delegat per a la Cooperació Local, de la
Diputació de Barcelona, ha aprovat un ajut econòmic a l’Ajuntament de Badalona, en el
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per import de
122.500,00 euros per a l’actuació “Programa pilot per afavorir l’accés a la universitat de
persones badalonines aturades majors de 25 anys”, codi XGL 14/Y/101143.
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10. La Intervenció municipal ha informat favorablement aquest expedient en data 7 de març
de 2014.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
2. L’Ajuntament de Badalona, 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,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 2013,
va aprovar, entre d’altres, el “Programa complementari de suport a l’economia productiva
local”, del seu règim de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a
la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2) en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
4. L’article 10 del règim de concertació esmentat preveu que l’execució de les actuacions es
durà a terme pel propi ens destinatari qui podrà encarregar-ne l’execució a altres ens
instrumentals o dependents que integrin el seu sector públic.
L’IMPO (Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació) és l’organisme autònom de
l’Ajuntament de Badalona competent, per raó de la matèria, per a la gestió de les
actuacions de les que s’ha sol·licitat la subvenció, d’acord amb el que es preveu en l’article
5 dels seus Estatuts, indicant que les seves competències són, entre d’altres, “Exercir les
competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del
treball, formació ocupacional, i inserció professional al mercat laboral, mitjançant l’execució
dels programes que li siguin assignats per l’ajuntament...”
5. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del “Programa
complementari de suport a l’economia productiva local”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, es troba constituït per les disposicions següents:
a) Els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i 71.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen
com a competència pròpia dels municipis la realització d’activitats complementàries en
l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
b) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de
15.01.09).
c) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
6. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució 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 de Govern Local per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
De conformitat amb la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre
(BOE núm. 254 de 23 d’octubre), procedeix que aquestes propostes d’acord siguin adoptades
en sessions públiques de l’esmentat òrgan, 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.
7. 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
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de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució:
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit 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.- Acceptar l’ajut concedit per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de 19 de desembre de 2013, per import de 806.210,76 euros desglossat en
dues anualitats: 403.105,38 euros per a l’any 2013 i 403.105,38 euros per a l’any 2014
(codi xarxa 13/X/99911), corresponent a la línia de suport “Finançament dels plans locals
d’ocupació” – Fase 1 del Programa complementari en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” , del qual es renuncia a l’import de
122.500,00 euros, equivalent a l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a
l’actuació “Programa pilot per afavorir l’accés a la universitat de persones badalonines
aturades majors de 25 anys”, codi XGL 14/Y/101143.
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
“Finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) objecte de l’ajut atorgat per resolució
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 19 de desembre de 2013, esmentat
a l’acord primer.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
4 CG-2014/4527 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona en matèries relacionades amb l'Àrea de Serveis
Socials i Salut.
Antecedents
1. 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”, Pla que marca les pautes per a
la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 30 de gener de 2014 el Catàleg
de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014. 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 5 de febrer de 2014.
3. El cap del departament d’Atenció Territorial Polivalent, i els tècnics responsables de les
unitats de Promoció i de Protecció de la Salut, amb el vist i plau de la cap del servei de
Salut, han emès els corresponents informes tècnics relatius al contingut de les sol·licituds
de referència per definir les actuacions per a cada àrea/programa/recurs, respecte dels
quals es sol·licita recurs econòmic i/o material 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. Segons disposa l’art. 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
2. 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
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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.
3. 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.
4. L’esmentada LRBRL, determina que les sol·licituds han de ser aprovades per l’òrgan
competent de l’ens local i han de ser formalitzades pel secretari, així com que la sol·licitud
ha de ser formalitzada per l’òrgan que exerceix la representació legal.
5. 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.
Proposta d’acord
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta
de Govern Local, a proposta de la regidoria de Serveis Socials i Saluts i previ dictamen de la
comissió informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, adopti la següent proposta d’ acord:
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 (BOP de 8 de juny de 2012) i la
seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2014 i règim regulador aprovats per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de 2014 (BOP de 5 de
febrer 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 que obren als expedients de referència:
1. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Suport als serveis socials municipals
Recurs:
Supervisió d‘equips de serveis socials bàsics.
Actuació:
Supervisió d’equips de serveis bàsics d’Atenció Social
Tipus de recurs:
Recurs material.
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud
Dossier explicatiu del Servei Municipal d’Escoles Bressol
2. SERVEI DE SALUT
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Salut Pública
Recurs:
Seguretat Alimentària
Actuació:
Programa de Seguretat
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
40.000,00 €
Pressupost total:
97.500,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C144
Àrea:
Atenció a les Persones
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Programa de concertació:
Salut Pública
Recurs:
Sanitat Ambiental
Actuació:
Sanitat Ambiental
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
20.000,00 €
Pressupost total:
40.053,75 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C143
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Salut Pública
Recurs:
Promoció de la Salut
Actuació:
Promoció de la Salut
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
117.146,00 €
Pressupost total:
234.292,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C142
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis de Salut i de Serveis Socials, a les
secretària delegada segons resolució de l’alcalde de data 24 de febrer de 2014, 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, així com als titulars de la secretaria
i la intervenció municipals.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
5 CG-2014/4528 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del Catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona, en matèria relacionades amb l'Àrea de Cultura i
Ciutadania.
Tipus de resolució: Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2014
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 la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 4/SD-1/014
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 Barcelona 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”.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de
2014 va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” i el règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 05/02/2014).
4. En data 4 de març de 2014, el director del Museu de Badalona ha emès un informe
justificant la necessitat de sol·licitar les següents subvencions:
ÀREA
PROGRAMA
RECURS
CLASSE DE RECURS
ÀMBIT
ACTUACIO

Àrea de Presidència
Museus i Patrimoni cultural moble
Activitats de la Xarxa de Museu Locals
Ajuts econòmics
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Programa d’activitats del Museu de Badalona
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IMPORT
84.770,00€
PRESSUPOST
121.100,00€
ÀREA
Àrea de Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA
Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
RECURS
Planificació de la intervenció en monuments
CLASSE DE RECURS
Recurs tècnic. Redacció de plans, projectes i informes
ÀMBIT
Manteniment d’equipaments i d’infraestructures
ACTUACIO
Pla Director del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
5. En data 4 de març de 2014, la cap del departament de Ciutadania Dona i Gent Gran ha
emès un informe justificant la necessitat de sol·licitar la següent subvenció:
ÀREA
Àrea d’Atenció a les Persones
PROGRAMA
Atenció a les persones grans
RECURS
Redacció de plans, projectes i informes
CLASSE DE RECURS
Suport tècnic
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Suport a processos de qualitat i participació
6. En data 5 de març de 2014, el cap del departament de Serveis Territorials ha emès un
informe justificant la necessitat de sol·licitar la següent subvenció:
ÀREA
Àrea de Presidència
PROGRAMA
Desenvolupament cultural local
RECURS
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa de Dinamització Cultura de Proximitat i foment de
la lectura Pública.
IMPORT
50.000€
PRESSUPOST
103.890€
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 15/01/09).
2. Segons disposa l’art. 7 del règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any
2014 del Pla, el règim jurídic d’aquestes subvencions, és, a més del règim regulador
aprovat constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de serveis de l’any 2014 el
relacionat a continuació:
2.1. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que
el desenvolupen.
2.2 El Catàleg de serveis de l’any 2014.
2.3. Les condicions de concertació de cada recurs.
2.4. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic es troba constituït per:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’Execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
-Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
3. 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 LRJAPPAC 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, 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 Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, 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.
6. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador del Catàleg de
serveis de l’any 2014 estableix en el seu apartat primer, que la concessió d’un recurs inclòs
en el Catàleg 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,
7. 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 destinataris 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”.
8. En data 24 de febrer de 2014, l’Alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de les
sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al Catàleg de
concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com les
corresponents tramitacions, entre d’altres, a la lletrada municipal Raquel Garcia Redondo,
secretària delegada suplent en la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit
d’Atenció a les Persones.
9. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern, atès que, de
conformitat amb l’acord de Ple de l’Ajuntament, adoptat el 24 de juliol de 2012, d’adhesió de
l’Ajuntament a l’esmentat Pla, es va facultar a aquest òrgan per a la tramitació dels acords
necessaris per al desenvolupament del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu
Protocol general.
En aquest sentit, segons la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
setembre de 2013, 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 oportuna.
Proposta de resolució:
En conseqüència, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que 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.- 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 (BOP 8.06.12) i la seva
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convocatòria, Catàleg de concertació 2014 i règim regulador aprovats, mitjançant tramitació
electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord a
les activitats, i als imports que es consignen a les fitxes que s’indiquen a continuació i
s’adjunten a la corresponent sol·licitud amb la seva documentació annexa:
ÀREA
PROGRAMA
RECURS
CLASSE DE RECURS
ÀMBIT
ACTUACIO
IMPORT
PRESSUPOST
ÀREA
PROGRAMA
RECURS
CLASSE DE RECURS
ÀMBIT
ACTUACIO
ÀREA
PROGRAMA
RECURS
CLASSE DE RECURS
ÀMBIT
ACTUACIO
ÀREA
PROGRAMA
RECURS

Àrea de Presidència
Museus i Patrimoni cultural moble
Activitats de la Xarxa de Museu Locals
Ajuts econòmics
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Programa d’activitats del Museu de Badalona
84.770,00€
121.100,00€
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gestió del patrimoni arquitectònic municipal
Planificació de la intervenció en monuments
Recurs tècnic. Redacció de plans, projectes i informes
Manteniment d’equipaments i d’infraestructures
Pla Director del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Àrea d’Atenció a les Persones
Atenció a les persones grans
Redacció de plans, projectes i informes
Suport tècnic
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Suport a processos de qualitat i participació
Àrea de Presidència
Desenvolupament cultural local
Suport a projectes culturals per a municipis i ens
supramunicipals de més de 20.000 habitants
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa de Dinamització Cultura de Proximitat i foment de
la lectura Pública.
IMPORT
50.000€
PRESSUPOST
103.890€
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Secretari General, a la intervenció municipal i al cap
del Servei de Cultura i Ciutadania.
(.../...)
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.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
6 CG-2014/4529 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona, en matèries relacionades amb l'Àrea d'Educació,
Esports i Joventut.
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Tipus d’Acord: Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2014 de
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: Expts. 72/B01-2014, 73/B02-2014 i 74/B03-2014
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.
1. 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.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 30 de gener de 2014 el Catàleg
de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014. 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 5 de febrer de 2014.
3. La resolució de l’alcalde de data 24 de febrer 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 2014 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.
4. El gerent del Patronat de la Música de Badalona en data 20 de febrer de 2014, el cap del
departament d’Educació en data 26 de febrer de 2014, el cap del Servei d’Esports i
Joventut en data 27 de febrer de 2014 i la cap del Servei d’Obres, Projectes i Manteniment
en data 28 de febrer de 2014 han emès els corresponents informes tècnics relatius al
contingut de les sol·licituds de referència per definir les actuacions per a cada
àrea/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 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 2014 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2014 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
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 març de 2014 finalitza el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics.
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 destinataris 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 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
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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, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que 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 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 (BOP de 8 de juny de
2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2014 i règim regulador aprovats per
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de 2014 (BOP
de 5 de febrer 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 cinquè 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:
1. SERVEI D’EDUCACIÓ
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i serveis educatius municipals
Recurs:
Funcionament d’escoles bressol municipals.
Actuació:
Gestió i funcionament del servei municipal d’Escoles
Bressol
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
374.064,49 €
Pressupost total:
1.607.396,27 €
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud
Dossier explicatiu del Servei Municipal d’Escoles Bressol
2. SERVEI D’ESPORTS I JOVENTUT
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Dinamització de programes esportius locals
Actuació:
Activitats de natació i gimnàstica per a joves, persones
adultes i gent gran.
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
33.398,35 €
Pressupost total:
180.000,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C154
Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives.
Recurs:
Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de
participació oberta.
Actuació/Esdeveniments:
Programació estable Badalona:
* Obert Escacs
* Cursa Popular
* Festa del bàsquet (24 hores i Diada mini)
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
15.230,00 €
Pressupost total:
31.029,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C155
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Àrea:
Desenvolupament econòmic local
Programa de concertació:
Esport local: activitats esportives
Recurs:
Millora del material esportiu inventariable
Actuació:
Material esportiu inventariable
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol.licitat:
5.600,00 €
Pressupost total:
5.600,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C158
3. SERVEI D’OBRES, PROJECTES I MANTENIMENT
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i Serveis Educatius Municipals
Recurs:
Programació i manteniment d’equipaments educatius
Actuació:
Auditoria energètica a 13 escoles públiques de la ciutat
Tipus de recurs:
Recurs tècnic
Suport sol·licitat:
Redacció de plans, projectes i informes
Documentació annexa: Informe tècnic
4. CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Centres i serveis educatius municipals
Recurs:
Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i
arts
Actuació:
Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i
arts
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut)
Import sol·licitat:
275.200,53 €
Pressupost total:
1.455.287,14 €
Documentació annexa: Memòria de sol·licitud
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament i a la
gerència del Conservatori Professional de Música de la ciutat, 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 24 de febrer de 2014, les lletrades municipals Judith Barroso Guevara,
secretària delegada de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àmbit d’Atenció
a les Persones, i Raquel García Redondo, secretària delegada suplent en la mateixa, així
com als titulars de la secretaria i la intervenció municipals.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
7 CG-2014/4530 DICTAMEN. Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" Diputació de Barcelona, en matèries relacionades amb Participació,
Ciutadania, Igualtat i Joventut.
Tipus d’Acord: Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2014 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: 74/B03-2014
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.
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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 30 de gener de 2014 el Catàleg
de concertació i el règim regulador aplicable per l’any 2014. 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 5 de febrer de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 24 de febrer 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 2014 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 de Joventut en data 24 de febrer de 2014, la cap del departament
de Ciutadania, Dona i Gent Gran en data 27 de febrer de 2014 i la cap del Departament de
Participació Ciutadana en data 3 de març de 2014 han emès els corresponents informes
tècnics relatius al contingut de les sol·licituds de referència per definir les actuacions per a
cada àrea/programa/recurs, respecte dels quals es sol·licita recurs econòmic, 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.
6. La cap del Departament de Participació Ciutadana ha emès un informe conjunt en data 3
de març de 2014 relatiu al contingut de la sol·licitud de referència que, transcrit de manera
literal, disposa el següent:
“La convocatòria de subvencions de la “Xarxa de Governs Locals 2014” de la Diputació de
Barcelona, i en concret la línia de l’Àrea d’Atenció a les Persones i el Programa de
concertació Acció comunitària, participació, igualtat i joventut, proposa una línia d’ajuts
econòmics anomenat “Finançament de l’àmbit d’igualtat i ciutadania” que inclou el suport a
actuacions locals en els àmbits d’igualtat de gènere i drets civils, polítiques locals de
joventut i polítiques locals de participació ciutadana i acció comunitària.
Per a aquest recurs s’assenyala com a requeriments per a la presentació de sol·licituds:
• Una sola sol·licitud per Ajuntament, a la qual hi podrà adjuntar fins a un màxim de 4
memòries de projectes i que els projectes no necessàriament han de pertànyer
obligatòriament a àmbits diferents i, en conseqüència, un sol referent tècnic.
• Transversalitat entre diferents àrees municipals i treball en xarxa entre diferents ens
locals i agents socials del territori
En aquest sentit, proposem sol·licitar el recurs tècnic de finançament l’àmbit d’igualtat i
ciutadania, de manera conjunta, entre els departaments de Dona i Ciutadania, Joventut i
Participació Ciutadana, pels següents projectes:
• “Programa d’activitats de foment d’accions transversals en el territori”
Gestor: Departament de Dona i Ciutadania
Pressupost de despesa: 111.067 € i Ajut sol·licitat: 51.067,00 €
• “Programa de dinamització juvenil a Badalona”
Gestor: Departament de Joventut
Pressupost de despesa: 200.000,00 € i Ajut sol·licitat: 14.678,00 €
• “Programa d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària”
Gestor: Departament de Joventut
Pressupost de despesa: 103.464,00 € i Ajut sol·licitat: 13.300 €
• “Dinamització associativa”
Gestor: Departament de Participació Ciutadana
Pressupost de despesa:165.100,34 € i Ajut sol·licitat: 128.000,00 €
En conseqüència, caldria sol·licitar la subvenció per a dur a terme les actuacions
relacionades, 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 i la seva convocatòria, Catàleg de
concertació per 2014 i règim regulador aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de
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Barcelona, en sessió de data 30 de gener 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, en els termes que estableixen els informes tècnics que consten a l’expedient de
referència:
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Acció comunitària, participació, igualtat i joventut
Recurs:
Finançament de l’àmbit d’igualtat i ciutadania
Actuació:
Projectes de participació, ciutadania, igualtat i joventut
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
207.045,00 €
Pressupost total:
579.631,34 €
Documentació annexa:
Memòries de la sol·licitud
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).
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.
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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 2014 del Pla estableix en el seu apartat primer, que la
concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2014 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
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 març de 2014 finalitza el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics.
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 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, i d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROFJEL), s’informa que 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 la subvenció 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
(BOP de 8 de juny de 2012) i
la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2014 i règim regulador aprovats per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de 2014 (BOP
de 5 de febrer 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, en els termes
que estableixen els informes tècnics i APROVAR els formularis de sol·licitud electrònica la
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documentació annexa complementària normalitzada per a cada cas, informes i documents
obrants a l’expedient de referència:
Àrea:
Atenció a les Persones
Programa de concertació:
Acció comunitària, participació, igualtat i joventut
Recurs:
Finançament de l’àmbit d’igualtat i ciutadania
Actuació:
Projectes de participació, ciutadania, igualtat i joventut
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
207.045,00 €
Pressupost total:
579.631,34 €
Documentació annexa:
Memòries de la sol·licitud
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 24 de febrer de 2014, les lletrades municipals
Judith Barroso Guevara, secretària delegada de la Comissió Informativa de caràcter
permanent de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, i Raquel García Redondo, secretària
delegada suplent en la mateixa, així com als titulars de la secretaria i la intervenció
municipals.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
ÀMBIT DE TERRITORI
8 CG-2014/4531 DICTAMEN. Aprovar la sol.licitud de subvenció en el marc de la
convocatòria 2014 del catàleg de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona en matèria de via pública i mobilitat.
Tipus de resolució: Sol·licitud de bancs de fusta i papereres metàl·liques a la Diputació de
Barcelona dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015”, catàleg de serveis de l’any
2014
Òrgan que resol: Junta Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Exp. Núm. 558/AD-37/14
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 2014, 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.
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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 12 de juny de 2012, 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 bancs i 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 d’octubre de 2014
FONAMENTS DE DRET
Primer. Règim de concertació i obertura de la convocatòria per a l’any 2014 de suport als
serveis i a les activitats del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, del catàleg de serveis
per a l’any 2014.
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. L’òrgan competent es la a Junta de Govern Local, per delegació del Ple, mitjançant
l’acord adoptat en data 24 de juliol de 2012, d’adhesió de l’Ajuntament al Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, en què es va facultar a aquest òrgan per a la tramitació dels
acords necessaris per al desenvolupament de l’esmentat Pla i el seu protocol general.
Quart. D’acord, amb la Resolució d’alcaldia de data 24 de febrer de 2014, en què es va
delegar la signatura electrònica de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es
puguin presentar en relació al Catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012 – 2015”, així com les corresponents tramitacions a les lletrades
municipals.
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, 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. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió de béns mobles (Bancs de
fusta i Papereres metàl·liques, de conformitat amb l’informe i proposta formulada pel cap
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del Servei de Via Pública i Mobilitat de data 4 de març de 2014 i amb les bases i amb el
catàleg de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
SEGON. Ordenar la tramitació de les corresponents sol·licituds en la forma
reglamentàriament prevista.
Això no obstant, se sotmet aquest informe a qualsevol altre criteri millor fonamentat en Dret.
(.../...)
Per tant, acceptants els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada i dels informes emesos als efectes previstos a 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 de conformitat i la
converteix en Resolució.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
9 CG-2014/4532 DICTAMEN. Aprovar la sol.lucitud a la Diputació de Barcelona en el
marc del catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
ajuts econòmics, tècnics i materials.
I.- FETS1.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en la sessió
duta a terme el 30 de gener de 2014 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2014, el
catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2.- El cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, de conformitat amb els departaments
implicats i la direcció de l’Àrea, en data 5 de març de 2014 ha informat de l’existència de
projectes i activitats per aquest any 2014 que tenen acollida en els programes i recursos
ofertats en la convocatòria esmentada, i ha proposat la seva sol·licitud, segons el següent
detall:
• Denominació de l’actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les
platges
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa: Salut Pública
Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 194.435,94 € import sol·licitat 97.217,97
€
• Denominació de l’actuació: Tractament de vegetació a la franja perimetral de baixa
combustibilitat
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Prevenció d’incendis forestals
Actuació: Execució de la franja perimetral de prevenció d’incendis de la urbanització del
Mas Ram de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.000,00 € import sol·licitat 3.600,00 €
• Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Campanya d’estalvi energètic a escoles verdes de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 3.000,00 € import sol·licitat 3.000,00 €
• Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i
econòmica
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica.
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa
Gemweb. Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del
modem de companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00 € import sol·licitat 5.850,00 €
• Denominació de l’actuació: Cessió de mesuradors de consum energètic.
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Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Cessió de 10 equips de mesura de consum d’electricitat i gas.
Ajut sol·licitat: Recurs Material
• Denominació de l’actuació: Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica
i plans d’acció.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Avaluació i gestió ambiental
Actuació: Redacció del Pla d’acció de la millora de la situació acústica de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Tècnic
Els recurs proposats no representen en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost aprovat inicialment per l’exercici de 2014.
II.- FONAMENTS DE DRET
1.- Atès que l’article 2.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix en el seu
apartat d) com un dels recursos de les entitats locals, les subvencions.
2.- Atès que l’article 40 del TRLRHL estableix, així mateix, que les subvencions que obtinguin
les entitats locals, amb destí a les seves obres i serveis no podran ser aplicades a atencions
diferents d’aquelles per a les que van ser atorgades.
3.- Atès que en el marc del catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 30 de gener de 2014 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2014, existeixen programes i
recursos ofertats en la convocatòria als quals l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament s’hi pot acollir.
4.- L’òrgan competent per adoptar els acords esmentats als antecedents 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.
Proposta de resolució
PRIMER.- En l’àmbit funcional de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, sol·licitar a la
Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de concertació de l’any 2014 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, els ajuts de caràcter econòmic, tècnic i material següents,
de conformitat amb les condicions de concertació:
• Denominació de l’actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les
platges
Àrea: Àrea d’Atenció a les Persones
Programa: Salut Pública
Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 194.435,94 € import sol·licitat 97.217,97
€
• Denominació de l’actuació: Tractament de vegetació a la franja perimetral de baixa
combustibilitat
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Prevenció d’incendis forestals
Actuació: Execució de la franja perimetral de prevenció d’incendis de la urbanització del
Mas Ram de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.000,00 € import sol·licitat 3.600,00 €
• Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Campanya d’estalvi energètic a escoles verdes de Badalona
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 3.000,00 € import sol·licitat 3.000,00 €
• Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i
econòmica
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Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Implantació de mesures de gestió sostenible i econòmica.
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa
Gemweb. Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del
modem de companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00 € import sol·licitat 5.850,00 €
• Denominació de l’actuació: Cessió de mesuradors de consum energètic.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Cessió de 10 equips de mesura de consum d’electricitat i gas.
Ajut sol·licitat: Recurs Material
• Denominació de l’actuació: Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica
i plans d’acció.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Avaluació i gestió ambiental
Actuació: Redacció del Pla d’acció de la millora de la situació acústica de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Tècnic
L’execució dels projectes i la realització de les referides activitats restaran condicionats a
l’atorgament dels ajuts demanats i, en qualsevol cas, a la instrucció prèvia dels corresponents
expedients de despesa.
Els recurs proposats no representen en cap cas un increment respecte de les partides del
pressupost aprovat inicialment per l’exercici de 2014.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la secretària delegada de la Comissió Informativa
de caràcter permanent de l’Àmbit de Territori als efectes de signatura electrònica de les
sol·licituds i de la seva tramitació electrònica, en els termes de la resolució de delegació de
la secretaria general de 24/02/2014.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
10 CG-2014/4533 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat
per a l'actuació
Reurbanització de carrers (5); millora urbanització plaça Mossen Joan Baranera, en el
marc del Pla "Xarxa de Governs locals 2012-2015"
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
N/Expedient Pac: 093072-GE-ACEPSUB2014/000001
Expedient-Codi XBMQ: 2013/0005541 – 13/X/96566
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers : Millora de la urbanització a la plaça Mossen Joan
Baranera al barri de Canyet
Import: 50.528,23€
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
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.
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2. El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 24/07/2012, 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. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures.Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a l’apartat
anterior) i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 –
1.250.000,00 € i per l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 12/12/2013 (notificat
a l’ajuntament el 10/01/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Objecte
Destinatari/NIF
Núm. op. comptable
Altres serveis
Ref. Interna

2013/0005541
Codi XGL
13/X/100273
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Reurbanització de carrers (5)
Ajuntament de Badalona – P0801500J
Import Total
50.528,23 €
12001 – Servei de Govern Local
UGEA 934 022 782

S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers
inclou diverses actuacions que es defineixen en els respectius preacords, i que
s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació concreta.
Per l’import de l’ajut econòmic aprovat, l’expedient identificat és Millora de la urbanització a
la pl. Mossèn Joan Baranera al barri de Canyet. Es tracta d’una actuació que, tal i com es
va fer constar al formulari de formalització del preacord corresponent (apartat 1.2) serà
executada per l’ens destinatari, que és l’ajuntament.
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. 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”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’Ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
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pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
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, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 26/07/2013, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Any 2013
Àmbit de concertació

Ajuntament de Badalona
P0801500J
Reurbanització de carrers (5)
13/X/100273
50.528,23 €
Creació d’equipaments i d’infrastructures

Es fa constar que l’actuació aprovada com a Reurbanització de carrers, segons la definició
de la sol·licitud d’ajuts, inclou diverses actuacions independents que es defineixen en els
respectius preacords i que s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació
concreta. En el present expedient, al codi XGL identificat es correspon amb l’actuació
parcial Actuació de Millora de la urbanització a la pl. Mossèn Joan Baranera al barri de
Canyet. Es tracta d’una actuació que, tal i com es va fer constar al formulari de formalització
del preacord corresponent (apartat 1.2) serà executada per l’ens destinatari, que és
l’ajuntament.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació Reurbanització de carrers (5):
Actuació de Millora de la urbanització a la pl. Mossèn Joan Baranera (Barri de Canyet) en
els termes que estableix la resolució que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta
acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada.
(.../...)
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 resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
11 CG-2014/4534 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat per a la Reurbanització de
carrers (4): instal.lació d'una passarel.la provisional de connexió entre el pg Marítim i
el Port Badalona, dins del preacord amb la Diputació Barcelona, Pla Xarxa Governs
Locals 2012-2015.
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Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ: 2013/0005541 – 13/X/96365
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers (4): Passarel.la provisional de connexió entre el
Passeig Marítim i el Port de Badalona
Import: 45.000,00 €
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento 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 24/07/2012, 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. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures. Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a l’apartat
anterior) i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 –
1.250.000,00 € i per l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 23/12/2013 (notificat
a l’ajuntament el 27/01/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Objecte
Destinatari/NIF
Núm. op. comptable
Altres serveis
Ref. Interna

2013/0005541
Codi XGL
13/X/100272
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Reurbanització de carrers (4)
Ajuntament de Badalona – P0801500J
1303005519
Import Total
45.000,00 €
12001 – Servei de Govern Local
UGEA 934 022 782

S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers
inclou diverses actuacions que es defineixen en els respectius preacords, i que
s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació concreta.
Per l’import de l’ajut econòmic aprovat, l’expedient identificat és la Passarel.la provisional
de connexió entre el Passeig Marítim i el Port de Badalona. Es tracta d’una actuació que, tal
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i com es va fer constar al formulari de formalització del preacord corresponent (apartat 1.2)
serà executada per l’ens instrumental de l’ajuntament, la societat ENS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA, SA (ENGESTUR) – NIF: A5818772-5
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.Fonaments de dret
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. 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”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’Ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
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, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 26/07/2013, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Any
Aportació de la Diputació
Àmbit de concertació

Ajuntament de Badalona
P0801500J
Reurbanització de carrers (4)
13/X/100272
2013
45.000,00 €
Creació d’equipaments i infraestructures

Es fa constar que l’actuació aprovada com a Reurbanització de carrers, segons la definició
de la sol·licitud d’ajuts, inclou diverses actuacions independents que es defineixen en els
respectius preacords, i que s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació
concreta. En el present expedient, al codi XGL identificat es correspon amb l’actuació
parcial de la Passarel.la provisional de connexió entre el Passeig Marítim i el port de
Badalona. Es tracta d’una actuació que, tal i com es va fer constar al formulari de
formalització del preacord corresponent (apartat 1.2) serà executada per l’ens instrumental
de l’ajuntament, la societat ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA (ENGESTUR) – NIF:
A5818772-5.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació Reurbanització de carrers (4):
Passarel.la provisional de connexió entre el passeig Marítim i el port de Badalona en els
termes que estableix la resolució que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta
acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada.
(.../...)
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució 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 resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
12 CG-2014/4535 DICTAMEN. Acceptar l'ajut autoritzat per a l'actuació reurbanització
de carrers (3): Enderroc Edificació C/ Francesc Layret, 27-35 dins preacord amb la
Diputació, Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Acceptació de l’ajut preacordat amb la Diputació en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
N/Expedient: 093072-Subv-DiBaXGL2012-2015
Expedient-Codi XBMQ: 2013/0005541 – 13/X/96365
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Objecte: Reurbanització de carrers (3): Enderroc de l’edificació i adequació de l’espai
públic al carrer Francesc Layret, 27-35
Import: 24.951,97 €
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrumento 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 24/07/2012, 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. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28/09/2012 va a aprovar la sol·licitud a la
Diputació de Barcelona de diversos ajuts sobre necessitats a efectes de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i d’acord amb el seu Protocol.
L’actuació sol·licitada com a Prioritat 4 va ser la següent:
Títol de la necessitat: Reurbanització de carrers
Àmbit i Programa: Creació d’equipaments i d’infraestructures. Territori i Sostenibilitat
Recurs: Altres projectes de territori i Sostenibilitat
Classe de recurs: Ajuts econòmics
Període de l’aportació: Any 2013 – 2.053.000,00 € // 2014 – 2.005.000,00 €
Cost tota (IVA inclòs): 4.058.000,00 €
4. En data 11/12/2012, el Diputat delegat per a la Cooperació Local va comunicar a
l’ajuntament els preacords adoptats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, entre els quals estava inclosa l’ajuda sol·licitada com a Prioritat 4 (descrita a l’apartat
anterior) i un import total de 3.285.000,00 € (amb periodificació per l’any 2013 –
1.250.000,00 € i per l’any 2014 – 2.035.000,00 €).
5. Per resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 23/12/2013 (notificat
a l’ajuntament el 27/01/2014) es va aprovar el següent ajut econòmic i el seu règim de
gestió:
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Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Objecte
Destinatari/NIF
Núm. op. Comptable
Altres serveis
Ref. Interna

2013/0005541
Codi XGL
13/X/100271
50202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
440 – XARXA DE GOVERNS LOCALS
Reurbanització de carrers (3)
Ajuntament de Badalona – P0801500J
1303005518
Import Total
24.951,97 €
12001 – Servei de Govern Local
UGEA 934 022 782

S’ha d’assenyalar que la necessitat definida i aprovada com a Reurbanització de carrers
inclou diverses actuacions que es defineixen en els respectius preacords, i que
s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació concreta.
Per l’import de l’ajut econòmic aprovat, l’expedient identificat és l’Enderroc de l’edificació i
adequació de l’espai públic al carrer Francesc Layret, 27-35. Es tracta d’una actuació que,
tal i com es va fer constar al formulari de formalització del preacord corresponent (apartat
1.2) serà executada per l’ens instrumental de l’ajuntament, la societat ENS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA, SA (ENGESTUR) – NIF: A5818772-5
6. La Intervenció municipal ha informat aquest expedient d’acord amb els articles 213 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Fonaments de dret
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 núm. 022012013256 de 8.06.2012.
2. 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”.
3. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local, facultat
expressament per acord del Ple de l’Ajuntament en resolució de data 24 de juliol de 2012,
pel qual, entre d’altres, la facultava per a la tramitació dels acords necessaris per al
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general.
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, informo que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent de la corporació, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i aprovat per resolució del Diputat delegat per
a la Cooperació Local de data 26/07/2013, amb el detall següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Any
Aportació de la Diputació
Àmbit de concertació

Ajuntament de Badalona
P0801500J
Reurbanització de carrers (3)
13/X/100271
2013
24.951,97 €
Creació d’equipaments i d’infraestructures

Es fa constar que l’actuació aprovada com a Reurbanització de carrers, segons la definició
de la sol·licitud d’ajuts, inclou diverses actuacions independents que es defineixen en els
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respectius preacords, i que s’identifiquen en l’aprovació per l’import assignat a l’actuació
concreta. En el present expedient, al codi XGL identificat es correspon amb l’actuació
parcial d’Enderroc Edificació c.Francesc Layret, 27-35. Es tracta d’una actuació que, tal i
com es va fer constar al formulari de formalització del preacord corresponent (apartat 1.2)
serà executada per l’ens instrumental de l’ajuntament, la societat ENS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA, SA (ENGESTUR) – NIF: A5818772-5.
SEGON.- ACCEPTAR el règim de gestió de l’actuació Reurbanització de carrers (5):
Enderroc de l’edificació i adequació de l’espai públic al c.Francesc Layret, 27-35 en els
termes que estableix la resolució que aprova l’ajut i que s’entén incorporat a aquesta
acceptació.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals pel seu
coneixement, als efectes previstos en l’apartat dispositiu tercer i punts 2 a 4 del segon de la
resolució de concessió abans esmentada.
(.../...)
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 resolució a la Diputació de Barcelona i es comuniqui a la Intervenció i Tresoreria
municipals, per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3, del grup municipal del Partit Popular.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i cinquanta minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Mª Jesús Hervàs Mínguez
SEGONA TINENT D’ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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