Secretaria General

NÚM.:
2
ÒRGAN:
Junta de Govern Local
SESSIÓ:
Pública, extraordinària i urgent
DATA:
14 de gener de 2015
HORA:
09:40
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
A la sala de la 4a planta de l'edifici municipal del Viver, es reuneix en sessió Pública,
extraordinària i urgent la Junta de Govern Local, en compliment de la STC 161/2013, de 26
de setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre).
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS
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Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol González

ORDRE DEL DIA
1 Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria
ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 CG-2015/4914 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de diversos
recursos del Catàleg de Serveis 2015 en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015".
ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
3 CG-2015/4915 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvencions del catàleg de serveis
de l'any 2015 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015"
4 CG-2015/4916 PROPOSTA. Aprovar diverses sol·licituds de subvenció en el Marc de la
convocatòria 2015 del Catàleg de Concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.
ÀMBIT DE TERRITORI
5 CG-2015/4917 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona en el marc
del catàleg de concertació 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 d'uns ajuts
econòmics per als serveis i activitats locals.
6 CG-2015/4918 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, programa ESCOLTA ACTIVA - CODI: 5166, dins del Catàleg de concertació per
l'any 2015.
7 CG-2015/4919 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, programa TRANSPARÈNCIA - CODI: 5166, dins del Catàleg de concertació per
l'any 2015.
8 CG-2015/4920 PROPOSTA. Aprovar la sol.licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, pel projecte DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA 2.0 - CODI : 5050, dins el Catàleg
de Concertació per l'any 2015, "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
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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-2015/4914 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de
diversos recursos del Catàleg de Serveis 2015 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 2015 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: 5/SUB-1/15
Referència addicional JGL 01.15
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 27 de novembre de 2014,
ha aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 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’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris dins del Catàleg
2014 responen a diverses tipologies:
a. 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 de
sistemes d’informació i gestió.
b. 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 excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió
locals.
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, de
forma permanent (cessió) o temporal (prèstec).
5. El Departament de Consum, de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme (Àmbit d’Economia i Hisenda), així com l’organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (IMPO) i l’empresa municipal Reactivació Badalona, SA (REBASA)
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adscrits a aquest àmbit, han presentat les propostes per a les quals sol·liciten recursos de
diferents tipologies, referides a programes inclosos en el Catàleg 2015, adjuntant la
documentació complementària que en cada cas requereix el Catàleg i que s’incorpora a
l’expedient de referència.
6. En data 11 de desembre de 2014 l’alcalde va resoldre delegar la signatura electrònica de
la presentació telemàtica de les sol·licituds de subvencions del Catàleg de Concertació
2015 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.
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 27 de novembre de 2014,
ha aprovat, entre d’altres, el Catàleg de concertació de l’any 2015 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’hi inclouen. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014, núm. registre
022014032639.
4. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Catàleg 2015 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) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
d) El decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera.
g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
i) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
j) La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
k) La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
l) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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m) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
n) 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.
o) 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 2015, 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, sent
preceptiu el 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
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 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 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2014i publicat al
BOPB de 9 de desembre 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
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Àrea:
Programa:
Recurs:
Actuació:

Àrea d’Atenció a les Persones
Consum
Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en
establiments comercials
Campanya Informació bàsica als mercats no sedentaris

Tipus de recurs sol·licitat: Recurs material
Documentació annexa: Dades tècniques C1-024 (1 fitxer)
2. 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
3. INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (IMPO)
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques de teixit productiu
Recurs:
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)
Actuació:
Servei Local d’Empresa 2015
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
76.800,00 euros
Pressupost total:
128.000,00 euros
Documentació annexa: Dades tècniques C1-053 (1 fitxer)
4. REACTIVACIÓ BADALONA, SA (REBASA)
Àrea:
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Programa:
Polítiques de teixit productiu
Recurs:
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
Actuació:
Promoció de l’estalvi energètic a les empreses i municipis
Tipus de recurs sol·licitat: Recurs econòmic
Import sol·licitat:
15.000,00 euros
Pressupost total:
25.000,00 euros
Documentació annexa:
Memòria de sol·licitud (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
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 11 de
desembre de 2014.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Junta de
Govern Local RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta
proposta a la Diputació de Barcelona en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació
dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria municipals
així com al Departament de Consum, de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme, IMPO i REBASA per al respectiu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
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ÀMBIT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
3 CG-2015/4915 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvencions del catàleg de
serveis de l'any 2015 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015"
Tipus de resolució: Aprovar la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2015
del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 1/SD-1/15
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 27 de novembre de
2014 va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” i el règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 09/12/2014).
4. En data 23 de desembre de 2014, el director del Museu de Badalona ha emès un informe
justificant la necessitat de sol·licitar les següents subvencions:
ÀREA
Àrea de Presidència
PROGRAMA
Museus i Patrimoni cultural moble
RECURS
Activitats de la Xarxa de Museu Locals
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa d’activitats del Museu de Badalona
IMPORT
65.000,00 €
PRESSUPOST
130.000,00 €
5. En data 7 de gener de 2015, 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
101.815 €
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. L’article 7 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla, estableix que
a més del règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de serveis de
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015:
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• El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el
desenvolupen.
• El Catàleg de serveis de l’any 2015 i les condicions de concertació i compromisos de
qualitat que conté.
Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba constituït
per:
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. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
c. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
f. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
g. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
h. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
i. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
j. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
k. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
l. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
m. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
n. 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.
o. 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 2015 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
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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. 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
convocatòria, Catàleg de concertació 2015 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
Àrea de Presidència
PROGRAMA
Museus i Patrimoni cultural moble
RECURS
Activitats de la Xarxa de Museu Locals
CLASSE DE RECURS
Ajuts econòmics
ÀMBIT
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
ACTUACIO
Programa d’activitats del Museu de Badalona
IMPORT
65.000,00 €
PRESSUPOST
130.000,00 €
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
101.815 €
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al secretari general accidental, a la intervenció
municipal i al cap del Servei de Cultura i Ciutadania.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
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4 CG-2015/4916 PROPOSTA. Aprovar diverses sol·licituds de subvenció en el Marc de
la convocatòria 2015 del Catàleg de Concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.
Tipus d’Acord: Aprova la sol·licitud de subvencions en el marc de la convocatòria 2015 del
Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Expt. 1/B01-2015 i 2/B02-2015
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” i el seu Protocol general en sessió de 31 de maig de 2012. El Protocol general és un
pla que marca les pautes per a la concertació en tots els àmbits de l’acció de la Diputació.
L’anunci d’aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
8 de juny de 2012.
2. El Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” en la sessió de data 24 de juliol de 2012 amb la finalitat d’establir el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin en aquest pla.
3. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 27 de novembre de 2014 el
Catàleg de concertació, el règim regulador aplicable i la convocatòria per a la concessió de
recursos per l’any 2015. L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província en data 9 de desembre de 2014.
4. La resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014 delega la signatura electrònica
de les sol·licituds de subvencions telemàtiques que es puguin presentar en relació al
Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així
com les corresponents tramitacions en les lletrades Judith Barroso Guevara, Raquel García
Redondo, Carme Torrens Bartomeu i Remedios Hijano Cruzado.
5. El cap del Departament d’Educació en data 19 de desembre de 2014, el cap del serveis
generals del Patronat de la Música de Badalona en data 23 de desembre de 2014, el cap
del Servei d’Esports i Joventut en data 10 de gener de 2015, el cap del Departament de
Joventut en data 7 de gener de 2015, la cap del Departament de Participació Ciutadana i la
cap del Departament de la Dona en data 9 de gener de 2015 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
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per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, en tot allò que resulti d’aplicació i en concret pel que fa a la regulació que hi trobem
dels ajuts i convenis de cooperació interadministratius.
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens de Catalunya (ROAS).
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
f) La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La Llei 29/2012, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya.
f) La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. En concret l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LRBRL, estableix que l’administració
local i la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament. En aquest mateix sentit els articles 4.1 apartat d) i 4.3 LRJPAC
disposen que en el desenvolupament de les seves activitats, serà necessari que les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària, per l’eficaç
exercici de les seves competències.
4. L’article 2.1 apartat d) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), enumera les subvencions com un
dels recursos de les entitats locals, i l’article 40 del mateix cos legal en regula la seva
aplicació material.
5. D’acord amb el que estableix l’article 214 del TRLRHL, de l’aprovació del present acte de
sol·licitud de subvencions no es deriva estrictament reconeixement i liquidació definitiu de drets
i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la Corporació. Aquests seran
definitius en el moment de la concessió i posterior acceptació de la subvenció que escaigui,
per la qual cosa, es sotmetrà a fiscalització prèvia l’expedient en aquesta fase del procediment.
6. Els destinataris de les subvencions es troben regulats en l’article 3 del règim regulador
que estableix, amb caràcter general, que són destinataris dels recursos del Catàleg de
serveis els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
L’article 5.1 lletra b) del Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015
estableix que són destinataris del Pla, a banda de directament els municipis de les comarques
de Barcelona, “els ens instrumentals dels municipis de les comarques de Barcelona”.
7. En relació a la tramitació de les sol·licituds, l’article 8 de règim regulador aplicable al
Catàleg de concertació de l’any 2015 estableix en el seu apartat primer que la concessió
d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2015 s’inicia a instància de l’ens destinatari
mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a
excepció dels recursos consistents en fons de prestació.
L’article 8.2 estableix que el termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de novembre
de 2014 i finalitza en el termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al
capítol 10 del règim regulador. En concret, el proper dia 20 de gener de 2015 finalitza el
termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics.
8. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local en virtut de l’acord
de Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2012, pel qual, entre d’altres, facultava aquest
òrgan per a la tramitació dels acords necessaris per al desenvolupament del Pla “Xarxa de
Governs Local 2012-2015” i el seu Protocol general.
En conseqüència, la competència per aprovar aquesta proposta d’acord és de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, atorgada mitjançant l’acord plenari
esmentat, i que, de conformitat amb la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de
23 d’octubre), procedeix que, si s’escau l’esmentada aprovació, l’acord sigui adoptat en sessió
pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa competent per raó
de la matèria, de conformitat amb l’article 123 del ROFRJ, aprovat per reial decret 2568/1986,
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de 28 de novembre, o, en el seu cas, prèvia votació de la urgència en la tramitació de
l’expedient.
Proposta d’Acord
En conseqüència, s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
la Junta de Govern Local, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR les subvencions per a dur a terme les actuacions que es relacionen a
continuació en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió de 31 de maig de 2012 (publicat al BOP en data 8 de juny de
2012) i la seva convocatòria, Catàleg de concertació per 2015 i règim regulador aprovats per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 27 de novembre de 2014
(publicat al BOP en data 9 de desembre de 2014), mitjançant tramitació electrònica a través de
la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals i d’acord amb el següent
contingut, per a cada unitat orgànica municipal, en els termes que estableixen els informes
tècnics relacionats a l’antecedent quart, i APROVAR els formularis de sol·licitud electrònica la
documentació annexa complementària normalitzada per a cada cas, informes i documents
obrants a l’expedient de referència:
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:
396.259,00 €
Pressupost total:
1.609.703,77 €
Documentació annexa:
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:
Accions continuades de dinamització esportiva. Activitats
de natació i gimnàstica per a joves, persones adultes i gent
gran.
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut).
Import sol·licitat:
36.923,73 €
Pressupost total:
199.000,00 €
Documentació annexa:
Formulari de dades tècniques C1-044
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:
20.000,00 €
Pressupost total:
30.000,00 €
Documentació annexa: Formulari de dades tècniques C1-045
3. 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 ordinari Escola municipal de Música de
Badalona
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Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut)
Import sol·licitat:
218.815,80 €
Pressupost total:
1.390.700,00 €
Documentació annexa: Memòria de sol·licitud
4. DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DEPARTAMENT DE JOVENTUT I
DEPARTAMENT DE CIUTADANIA, DONA I GENT GRAN
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 ciutadana, igualtat i joventut
Aquesta actuació inclou
les següents actuacions:
Dinamització associativa,
Programa d’informació i dinamització juvenil de Badalona
Punts d’informació i dinamització juvenil als centres
d’educació secundària (PIDCES)
Programació d’activitats de foment d’accions transversals
Tipus de recurs:
Recurs econòmic (ajut)
Import sol·licitat:
207.045,00 €
Pressupost total:
529.941,90 €
Documentació annexa: Memòries de la sol·licitud
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als serveis gestors de l’Ajuntament, al cap dels
serveis generals del Conservatori Professional de Música de la ciutat, i a 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, als efectes de la signatura electrònica de les sol·licituds i de la
seva tramitació electrònica a través de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs
Locals, d’acord amb la resolució de l’alcalde de data 11 de desembre de 2014,
així com als
titulars de la secretaria i la intervenció municipals.
(.../...)
ACORD
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 (LRJPAC) la
Junta de Govern Local accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de
l’anterior proposta d’acord i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol
conformement.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
ÀMBIT DE TERRITORI
5 CG-2015/4917 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona en el
marc del catàleg de concertació 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015
d'uns ajuts econòmics per als serveis i activitats locals.
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en la sessió duta a terme el
27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre de 2014, el catàleg de
concertació de l’any 2015 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 8 de gener de 2015 ha informat de l’existència de
projectes i activitats per aquest any 2015 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
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Actuació: Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges de Badalona.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 196.800,00€ import sol·licitat de 98.400,00€
• Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Mercat del Trasto (3 edicions)
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 4.700,00€ import sol·licitat de 4.700,00 €
• Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i
econòmica.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa
Gemweb. Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del
mòdem de companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00€ import sol·licitat 5.850,00€
Els recursos proposats no representen en cap cas un increment respecte de les partides
del pressupost aprovat inicialment per l’exercici 2015.
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 de. 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 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 27 de novembre de 2014 i publicada al BOPB el 9 de desembre 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
Governs 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 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, els ajuts de caràcter econòmic següents:
• 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 196.800,00€ import sol·licitat de 98.400,00€
• Denominació de l’actuació: Activitats de sensibilització i educació ambiental
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental
Actuació: Mercat del Trasto (3 edicions)
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 4.700,00€ import sol·licitat de 4.700,00€
• Denominació de l’actuació: Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i
econòmica.
Àrea: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat
Actuació: Implementació de la comptabilitat energètica municipal amb el programa
Gemweb. Assaig de la viabilitat de realitzar lectures directes de comptador a partir del
mòdem de companyia.
Ajut sol·licitat: Recurs Econòmic, cost activitat 6.500,00€ import sol·licitat 5.850,00€
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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 recursos proposats no representen en cap cas un increment respecte de les partides
del pressupost municipal de l’exercici 2015
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 va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
6 CG-2015/4918 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, programa ESCOLTA ACTIVA - CODI: 5166, dins del Catàleg de
concertació per l'any 2015.
Expedient: Subvencions dirigides a ens locals per matèries de participació i de convivència
compreses en el Catàleg de concertació per l’any 2015 del Pla”Xarxa de governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona
PROJECTE ESCOLTA ACTIVA – CODI : 5166
Assumpte Sol·licitud
Òrgan que resol Junta de Govern Local , en sessió extraordinària i pública
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Centre gestor de la subvenció: Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadanade l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Interessats: Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31/05/2012 va aprovar el Pla”Xarxa de
governs Locals 2012-2015” (que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona) així com el seu protocol
general ( que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència).
L’esmentat Protocol general, publicat al BOP de 08/06/2012, configura els Catàlegs de
concentració com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de
concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula 7a. del protocol general.
El catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una relació completa i
ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla”Xarxa de governs Locals 20122015”, periòdicament publica la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’oferir als ens
locals els recursos disponibles per tal de satisfer les seves necessitats.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 28/11/2014 el catàleg de Serveis
per l’any 2015.
3. L’Ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla ”Xarxa de
governs Locals 2012-2015”, d’acord amb l’article 3.3 del règim regulador aplicable al
catàleg de concertació de l’any 2015. L’acord de Ple de data 24/07/2012 va aprovar
l’adhesió.
L’adhesió a l’esmentat protocol suposa l’establiment d’una relació continuada entre les
parts al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i la
voluntarietat.
Mitjançant l’adhesió s’estableixen de comú acord uns pactes que recullen objectius
comuns, una mateixa metedologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei
d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la
província.
4. Informe tècnic emès per la cap del Departament de Participació en data 22 de desembre
de 2014 que, transcrit de manera literal, diu el següent:
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“....
Un nou paradigma esta consolidant-se en el marc de les polítiques públiques com a
resposta a la necessitat de trobar un nou model de relació entre governs i Administració
amb la ciutadania i la democratització de l’ús d’Internet: el Govern Obert.
Aquest nou paradigma ha d’afectar de forma important les que fins ara han estat les
polítiques de participació: de la Informació amb evolucionat a la TRANSPARÈNCIA, la
Governança i la proposta d’estat relacional s’han concretat en la COL·LABORACIÓ, i el que
ens queda pendent encara per concretar és cap a on han d’evolucionar les polítiques de
PARTICIPACIÓ per encaixar en aquest nou esquema.
Una proposta a desenvolupar és l'ESCOLTA ACTIVA com una de les actuacions a realitzar
en la PARTICIPACIÓ: la ciutadania s’expressa a la xarxa i hem de ser capaços d’escoltar,
analitzar i posar en valor el debat existent.
Ens falta mètode i eines per poder-la fer. Hem de ser capaços de dotar-nos de l'instrument
adequat per poder escoltar contínuament als ciutadans que parlen en la xarxa. La
informació que ells ens donen, haurà de ser analitzada i tingudes en compte en la proposta
d’altres polítiques.
Sovint, el resultat de l'Escolta activa pot ser el punt de partida d’altres actuacions de
participació que pugui aprofundir el debat o arribar a aquells col·lectius que no estan
presents a les xarxes socials.
Hi ha algunes experiències que estan fent escolta activa. El que ens cal és poder construir
aquesta metodologia adaptada a la nostra realitat.
Fa dos anys varem iniciar una experiència pilot d'escolta activa en relació a temes de
convivencia. Com a part de un informe bimencional de gestió d'actuacions en el marc del
pla de convivència, recolliem intervencions ciutadanes a les xarxes socials, en feiem
l'analisi i elaboravem l'informe corresponent.
L’objectiu del programa és escoltar el debat ciutadà a les xarxes socials de forma
continuada i en relació a diversos temes del seu interès que siguin d’interès pel
desenvolupament de les polítiques públiques.
El resultat esperat és disposar de l'eina adequada per a realitzar escolta activa
Les actuacions previstes són:
Elaboració d’una diagnosi: Analitzar les diverses variables que intervenen en la
comunicació a traves de les xarxes socials a
Elaboració d’una proposta del sistema de recollida d’informació i elaboració d'informe
Implementació de la proposta.
Vist l’oferta de la Diputació de Barcelona en el catàleg de serveis 2015 de la xarxa de
governs locals, i vist en concret l’oferta de recurs tècnic per a la redacció de plans,
projectes i informes entre d’altres sobre “Escolta activa per tal de donar resposta a les
demandes i necessitats”.
Per tot això proposo sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic (codi 5166) del
catàleg de serveis 2015 de Projectes de participació ciutadana.
”
5. En relació amb la tramitació de les sol·licituds l’article 8 del règim regulador estableix que
s’hauran de tramitar a través del portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de
la seu electrònica corporativa.
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
28/2003, així com de l’ordenança reguladora de la Diputació , aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13 de 15/01/2009).
2. Règim regulador previst al Catàleg de concertació, règim regulador i convocatòria per a la
concessió de recursos per a l’any 2015 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28/11/2014.
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3. A més de la normativa és aplicable l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LBRL que
estableixen 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, 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. L’article 2014 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per 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, es considera que no cal una
fiscalització prèvia d’aquesta sol·licitud de subvenció per la Intervenció municipal atès que
aquesta no generarà cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la
Corporació.
6. L’alcalde és l’òrgan administratiu competent per sol·licitar subvencions, d’acord amb
l’article 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abri, reguladora de les bases del règim local.
No obstant, la resolució de l’alcalde de data 05/07/2011 va realitzar una delegació general
de competències a favor dels regidors que comporta la signatura de les resolucions que
siguin necessàries per a la gestió dels assumptes de la respectiva àrea d’actuació, entre les
quals, cal entendre la sol·licitud de subvencions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de dret, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER: Sol·licitar la subvenció del Projecte d’ Escolta Activa, per donar suport tècnic per
a la diagnosi del debat ciutadà a les xarxes socials dels temes d’interès pel
desenvolupament de les polítiques públiques dins dels projectes de Participació Ciutadana
del Catàleg de Concertació per a l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les Bases Reguladores aprovades per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28.11.2014 (BOPB de 5.2.14)
SEGON.- Aprovar per la Junta de Govern Local aquesta Resolució mitjançant la qual es
sol·licita la subvenció compresa dins de l’àmbit de recursos del catàleg 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals”
TERCER.- Comunicar aquesta Resolució als Departament gestor i a la Secretaria delegada
de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’àmbit, als efectes de signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través del canal PMT
“portal de tramitació”
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
Resolució formulada i dels informes precedents 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, resolc de conformitat i la converteixo en Resolució.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
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7 CG-2015/4919 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, programa TRANSPARÈNCIA - CODI: 5166, dins del Catàleg de concertació
per l'any 2015.
Expedient:Subvencions dirigides a ens locals per matèries de participació i de convivència
compreses en el Catàleg de concertació per l’any 2015 del Pla”Xarxa de governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona
PROGRAMA DE TRANSPARÈNCIA – CODI : 5166
Assumpte: Sol·licitud
Òrgan que resol: Junta de Govern Local , en sessió extraordinària i pública
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Centre gestor de la subvenció: Servei de Polítiques d’acció Comunitària i Participació
Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Interessats: Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31/05/2012 va aprovar el Pla”Xarxa de
governs Locals 2012-2015” (que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona) així com el seu protocol
general ( que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència).
L’esmentat Protocol general, publicat al BOP de 08/06/2012, configura els Catàlegs de
concentració com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de
concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula 7a. del protocol general.
El catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una relació completa i
ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla”Xarxa de governs Locals 20122015”, periòdicament publica la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’oferir als ens
locals els recursos disponibles per tal de satisfer les seves necessitats.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 28/11/2014 el catàleg de Serveis
per l’any 2015.
3. L’Ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla ”Xarxa de
governs Locals 2012-2015”, d’acord amb l’article 3.3 del règim regulador aplicable al
catàleg de concertació de l’any 2015. L’acord de Ple de data 24/07/2012 va aprovar
l’adhesió.
L’adhesió a l’esmentat protocol suposa l’establiment d’una relació continuada entre les
parts al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i la
voluntarietat.
Mitjançant l’adhesió s’estableixen de comú acord uns pactes que recullen objectius
comuns, una mateixa metedologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei
d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la
província.
4. Informe tècnic emès per la cap del Departament de Participació en data 22 de desembre
de 2014 que, transcrit de manera literal, diu el següent:
“....
L'Ajuntament ja fa un any que està treballant especialment els temes de Transparència.
Amb l'objectiu de donar cumpliment a la Llei de Transparencia aprovada per l'estat
espanyol el desesmbre de 2013, millorar en el rànquin de Transparencia Internacional,
aconseguir el certificat de info@participa, i ara donar ´cumpliment també a la llei catalana
de Transparencia.
Formem part del col·lectiu de municipis del Cloud Barcelona, que compartim el portal de
Dades Obertes.
Estem preparant la publicació del Portal de Transparència.
Hem creat la comissió de transparència, un òrgan composat pels responsables de
secretaria i altres serveis municipals que tenen competències de les que cal donar
compliment en pràctiques de publicitat activa, les funcions de la qual és analitzar l'estat
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actual de l'Ajuntament de Badalona en matèria de transparència de l'activitat pública i dret
d’accés a la informació i proposar els criteris i les mesures necessàries.
Es necessari definir el pla de treball i la proposta d’organització i processos necessaris per
promoure la transparència com una pràctica integrada en totes les polítiques municipals Els
objectius del programa són:
Elaborar un pla de treball de les actuacions a realitzar per implementar una bona pràctica
de transparència
Fer una proposta d'estructura orgànica
Definir els processos administratius per garantir
Objectius específics:
Disposar d'un document informe per a fer la proposta a l'equip de govern
Les actuacions previstes són:
Elaboració d’una diagnosi de l’estat el compliment de la transparencia de l’ajuntament.
Elaborar una diagnosi de la organització de l’ajuntament i l’adequació per a la gestió
transparent.
Elaboració d’una proposta d’estructura orgànica i dels processos adequats i necessaris per
garantir l’accés a la informació púbica i la publicitat activa.
Presentació de la proposta a la Comissió de Transparència.
Implamentació de la proposta.
Els Recursos previstos per realitzar aquests activitats són:
La Regidoria de Govern. El Servei de sistemes de la Informació.
La Cap del departament de Participació.
Vist l’oferta de la Diputació de Barcelona en el catàleg de serveis 2015 de la xarxa de
governs locals, i vist en concret l’oferta de recurs tècnic per a la redacció de plans,
projectes i informes entre d’altres sobre “Transparència en la gestió i informació
accessible”.
Per tot això proposo sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic (codi 5166) del
catàleg de serveis 2015 de Projectes de participació ciutadana.
”
5. En relació amb la tramitació de les sol·licituds l’article 8 del règim regulador estableix que
s’hauran de tramitar a través del portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de
la seu electrònica corporativa.
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
28/2003, així com de l’ordenança reguladora de la Diputació , aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13 de 15/01/2009).
2. Règim regulador previst al Catàleg de concertació, règim regulador i convocatòria per a
la concessió de recursos per a l’any 2015 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28/11/2014.
3. A més de la normativa és aplicable l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LBRL que
estableixen 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, 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. L’article 2014 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per 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
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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, es considera que no cal una
fiscalització prèvia d’aquesta sol·licitud de subvenció per la Intervenció municipal atès que
aquesta no generarà cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la
Corporació.
6. L’alcalde és l’òrgan administratiu competent per sol·licitar subvencions, d’acord amb
l’article 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant, la resolució de l’alcalde de data 05/07/2011 va realitzar una delegació general
de competències a favor dels regidors que comporta la signatura de les resolucions que
siguin necessàries per a la gestió dels assumptes de la respectiva àrea d’actuació, entre les
quals, cal entendre la sol·licitud de subvencions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de dret, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER: Sol·licitar la subvenció del Programa de Transparència, amb l’objectiu d’ elaborar
un pla de treball de les actuacions a realitzar per implementar una bona pràctica de
transparència, que es desenvolupa dins dels projectes de Participació Ciutadana del
Catàleg de Concertació per a l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de
la Diputació de Barcelona, d’acord amb les Bases Reguladores aprovades per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data 28.11.2014 (BOPB de 5.2.14)
SEGON.- Aprovar per la Junta de Govern Local aquesta Resolució mitjançant la qual es
sol.licita la subvenció compresa dins de l’àmbit de recursos del catàleg 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals”
TERCER.- Comunicar aquesta Resolució als Departament gestor i a la Secretaria delegada
de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’àmbit, als efectes de signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través del canal PMT
“portal de tramitació”
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
Resolució formulada i dels informes precedents 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, resolc de conformitat i la converteixo en Resolució.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
8 CG-2015/4920 PROPOSTA. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Barcelona, pel projecte DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA 2.0 - CODI : 5050, dins el
Catàleg de Concertació per l'any 2015, "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
Expedient: Subvencions dirigides a ens locals per matèries de participació i de convivència
compreses en el Catàleg de concertació per l’any 2015 del Pla”Xarxa de governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona
PROJECTE DE DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA 2.0 – CODI : 5050
Assumpte: Sol·licitud
Òrgan que resol: Junta de Govern Local , en sessió extraordinària i pública
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Centre gestor de la subvenció: Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació
Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Interessats: Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona
Antecedents
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1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31/05/2012 va aprovar el Pla”Xarxa de
governs Locals 2012-2015” (que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona) així com el seu protocol
general ( que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència).
L’esmentat Protocol general, publicat al BOP de 08/06/2012, configura els Catàlegs de
concentració com un dels instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els
Programes Complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de
concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula 7a. del protocol general.
El catàleg de concertació es defineix com un instrument constituït per una relació completa i
ordenada de recursos concertables que, en el marc del Pla”Xarxa de governs Locals 20122015”, periòdicament publica la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’oferir als ens
locals els recursos disponibles per tal de satisfer les seves necessitats.
2. La Junta de Govern de la Diputació va aprovar en data 28/11/2014 el catàleg de Serveis
per l’any 2015.
3. L’Ajuntament de Badalona és un ens local adherit al Protocol general del Pla ”Xarxa de
governs Locals 2012-2015”, d’acord amb l’article 3.3 del règim regulador aplicable al
catàleg de concertació de l’any 2015. L’acord de Ple de data 24/07/2012 va aprovar
l’adhesió.
L’adhesió a l’esmentat protocol suposa l’establiment d’una relació continuada entre les
parts al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i amb especial èmfasi en la negociació i la
voluntarietat.
Mitjançant l’adhesió s’estableixen de comú acord uns pactes que recullen objectius
comuns, una mateixa metedologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei
d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la
província.
4. Informe tècnic emès per la cap del Departament de Participació en data 22 de desembre
de 2014 que, transcrit de manera literal, diu el següent:
“....
Des de fa molt temps les entitats han expressat una vella reivindicació de poder comptar
amb espais per intercanviar informació entre elles, per conèixer el que fan les altres
entitats, no contraprogramar-se i poder trobar oportunitats de col·laboració.
En tot aquest temps han aparegut noves oportunitats que faciliten les tecnologies que ens
poden ajudar a crear espais de trobada per compartir informació i coneixement. Hi ha noves
oportunitats amb Internet 2.0. i l’ús de les xarxes socials.
Avui més que mai, es molt important per a les entitats desenvolupar una estratègia de
comunicació i concretament una estratègia de comunicació 2.0 que aprofiti les eines que
existeixen i que ens facilitaran el donar-nos a conèixer, poder arribar a més conciutadans i
intercanviar la informació amb les altres entitats construint xarxes.
L’ajuntament ha d’assumir un rol d’ajuda i facilitació d’aquestes connexions. Per això oferim
el programa “entitats i comunicació 2.0” amb un conjunt de serveis que ens ajudin a créixer
com a xarxa i a cadascuna de les entitats a millorar la seva comunicació.
Els objectius del programa són:
Facilitar l’intercanvi d’informació entre les entitats.
Impulsar la creació d’estratègies de comunicació 2.0 a les entitats de la ciutat.
Facilitar eines per a la comunicació 2.0 de les entitat.
Objectius específics:
Promoure l’actualització els temes de les webs del portal
Posar en marxa 3 subportals d’entitats.
Signar conveni d’intercanvi d’informació amb un mínim de 25 entitats
Compartir l’agenda d’activitats
Compartir notícies
Les actuacions previstes són:
Plataforma Diba
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Incrementar el nombre d’entitats que o be desenvolupen la seva web en la plataforma o be
comparteixen informació.
Portal/s
Per tal de respondre a l’objectiu principal de facilitar un espai de trobada a les entitats on
compartir la informació i el coneixement, l’ajuntament gestionarà el Portal d’entitats
http://www.entitatsbadalona.net on es publicaran de forma conjunta noticies i activitats que
realitzen les entitats, a mes a més d’informació d’interès comú així com el directori d’entitats
(també en format de dades obertes).
A més del portal general, desprès de la posada en marxa del 1er. Subportal en el districte
1, posarem en marxa fins a 3 subportals, d’algun districte i/o sector.
Protocols d’intercanvi de dades
L’ajuntament, des del rol de gestió de xarxa, te com a objectiu facilitar l’intercanvi
d’informació i coneixement entre les entitats i facilitar la comunicació a la ciutadania.
Per això, i per tal de poder connectar de forma automàtica aquest intercanvi d’informació
oferirem a les entitats de signatura de convenis d’intercanvi d’informació, convenis que
regularan els temes relatius a la protecció de dades a més de concretar el mètode per
poder publicar en el portal les dades de notícies i activitats de les webs que tenen les
entitats de forma automàtica.
Assessoria:
Tots els matins, en horari d’atenció al públic, hi ha el servei d’assessoria personalitzada en
l’edifici del Viver. Un tècnic està a disposició dels membres d’entitats que necessitin fer
alguna consulta sobre com gestionar la comunicació 2.0 de la seva entitat.
El tècnic gestiona diverses eines per tal de poder ajudar en el procés d’assessorament a les
entitats:
● gestió de fòrums de debat.
● creació del manual on line: eines2.0 http://einesweb.96.lt
Taller
Cada dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’aula d’informàtica de l’IMPO tindrem les
portes obertes del Taller.
És un espai permanent que posem a disposició de les entitats per venir i treballar en la
seva web i/o xarxes socials, amb el servei professional d’una atenció personalitzada i sobre
les seves necessitats.
xarxes socials
Vinculades al portal d’entitats s’han creat dos perfils en les xarxes socials:
facebook: participaciobdn
Twiteer: participaciobdn
Els times lines d’aquestes dues xarxes es publiquen al portal d’entitats.
L’objectiu principal es servir de directori de les entitats de Badalona que estan a aquestes
dues xarxes, i que qui vulgui trobar-se pugui fer-ho fàcilment des de la relació que faciliten
els nostres perfils.
Així mateix aquestes eines ens facilitaran molt puntualment comunicar informació d’interès
a totes les entitats així com realitzar escolta activa del debat de les entitats de Badalona a
les xarxes socials
Els Recursos previstos per realitzar aquests activitats són:
La Cap del departament de Participació.
Un tècnic auxiliar del departament de Participació
Per a la realització de l’actuació “Plataforma” participem en el programa de la Diputació de
Barcelona Dinamització Associativa 2.0 que entre d’altres posa a disposició dels ens locals
una plataforma de webs que incorpora eines i funcionalitats específiques pera la
dinamització del teixit associatiu, acompanyament, formació i suport d’incidències al
personal tècnic i a les entitats que utilitzen la plataforma de webs.
Per tot això proposo sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic (codi 5050) del
catàleg de serveis 2015 de Dinamització associativa 2.0.
”
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5. En relació amb la tramitació de les sol·licituds l’article 8 del règim regulador estableix que
s’hauran de tramitar a través del portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de
la seu electrònica corporativa.
6. Essent que aquest projecte té antecedents de relació entre Diputació de Barcelona i
aquest municipi i que diverses entitats utilitzen la plataforma web per a la seva comunicació
és del tot necessari procedir a la tramitació necessària i de caràcter urgent per a procedir a
la sol·licitud de suport tècnic dins el catàleg de serveis de 2015
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
28/2003, així com de l’ordenança reguladora de la Diputació , aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13 de 15/01/2009).
2. Règim regulador previst al Catàleg de concertació, règim regulador i convocatòria per a
la concessió de recursos per a l’any 2015 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 28/11/2014.
3. A més de la normativa és aplicable l’article 10.1 en relació amb l’article 57 LBRL que
estableixen 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, 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. L’article 2014 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per 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, es considera que no cal una
fiscalització prèvia d’aquesta sol·licitud de subvenció per la Intervenció municipal atès que
aquesta no generarà cap despesa econòmica concreta a càrrec del pressupost de la
Corporació.
6. L’alcalde és l’òrgan administratiu competent per sol·licitar subvencions, d’acord amb
l’article 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant, la resolució de l’alcalde de data 05/07/2011 va realitzar una delegació general
de competències a favor dels regidors que comporta la signatura de les resolucions que
siguin necessàries per a la gestió dels assumptes de la respectiva àrea d’actuació, entre les
quals, cal entendre la sol·licitud de subvencions.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de dret, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER: Sol·licitar la subvenció del Projecte de Dinamització Associativa 2.0 en matèria de
convivència del Catàleg de Concertació per a l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les Bases Reguladores aprovades
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28.11.2014 (BOPB de 5.2.14) i
amb la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions i que té com a objectius
capacitar les entitats i associacions en les eines del web social, i millorar les eines,
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programes i estratègies a disposició dels ens locals per interactuar i col·laborar amb el teixit
associatiu.
SEGON.- Aprovar per la Junta de Govern Local aquesta Resolució mitjançant la qual es
sol·licita la subvenció compresa dins de l’àmbit de recursos del catàleg 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals”
TERCER.- Comunicar aquesta Resolució als Departament gestor i a la Secretaria delegada
de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’àmbit, als efectes de signatura
electrònica de les sol·licituds i de la seva tramitació electrònica a través del canal PMT
“portal de tramitació”
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
Resolució formulada i dels informes precedents 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, resolc de conformitat i la converteixo en Resolució.
Votació.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
Final. La Presidència dóna per acabada a la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts,
de la qual com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.
(Resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valnetí
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