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ACTA

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

Secretària
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ABSENTS
Regidora
Regidora

Fàtima Taleb Moussaoui
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de 14
i 28 de desembre de 2015.
ÀMBIT DE BADALONA HABITABLE, PRÒSPERA I SOSTENIBLE
1. Esmenar l'errada material a la renúncia d'autorització d'ús a precari de la parada 1.21
del Mercat Municipal Pomar-Morera.
2. Acceptar la sol·licitud de cessió de les parades 147-148-150-151 i la permuta de la
pda.146 per 149 del Mercat Municipal Torner.
3. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada 31 del Mercat Municipal Sant Roc.
4. Donar compte de la resolució que aprova el Protocol de col·laboració entre l'
ajuntament i l'AMB per a la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles
elèctrics al carrer d'Anna Tugas amb Pge. Olof Palme de Badalona.
5. Establir el període d'adjudicació dels espais destinats als establiments de venda de
pirotècnia.
6. Proposicions urgents.
Aprovar la documentació tècnica dels treballs de restauració i adequació museística de
la casa de l'Heura a Badalona.
7. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions
anteriors de 14 i 28 de desembre de 2015.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes de les sessions que van
tenir lloc el 14 i 28 de desembre de 2015, les quals van ser aprovades per unanimitat.

ÀMBIT DE BADALONA HABITABLE, PRÒSPERA I SOSTENIBLE
1. Esmenar l'errada material a la renúncia d'autorització d'ús a precari de la parada
1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera.
Vist el dictamen de data 27 de maig de 2015, pel qual s’accepta la renúncia a l’autorització
de l’ús a precari al senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, de la parada núm. 1.21 del Mercat
Municipal Pomar-Morera per cessament voluntari de l’activitat de venda sedentària, a favor
de l’Ajuntament de Badalona.
Vist que s’ha detectat un error en la part expositiva de l’esmentat dictamen, referent a la
petició de renúncia a l’autorització de l’ús a precari al senyor P.P.G., de la parada núm. 1.21
del Mercat Municipal Pomar-Morera, en el primer paràgraf de la resolució:
On deia:
(...)
El senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, manifesta mitjançant compareixença de data 30
d’abril d’enguany, la seva renúncia per motius personals a l’autorització de l’ús a precari de
la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera, la qual va ser aprovada per la
Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2014.
Ha de dir:
(...)
El senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, manifesta mitjançant compareixença de data 30
d’abril d’enguany, la seva renúncia per motius personals a l’autorització de l’ús a precari de
la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera, la qual va ser aprovada per la
Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2014.
Així com, en la part dispositiva:
On deia:
(...)
PRIMERA.- Acceptar la renúncia formulada pel senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, a
l’autorització de l’ús a precari de la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera,
la qual serà efectiva a partir de l’1 de maig de 2015.
Ha de dir:
(...)
PRIMERA.- Acceptar la renúncia formulada pel senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, a
l’autorització de l’ús a precari de la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera,
la qual serà efectiva a partir de l’1 de maig de 2015.
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, diu el següent: “las
Administracions Públicas podran asímismo rectificar en qualquier momento, de oficio o a
interès de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.
Per a tot això, proposo al segon tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible
que elevi a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació, si escau, la següent proposta
de resolució:
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PRIMER.- Rectificar l’error existent en la part expositiva del dictamen de data 27 de maig
de 2015, de la manera que queda en la forma següent:
“El senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, manifesta mitjançant compareixença de data 30
d’abril d’enguany, la seva renúncia per motius personals a l’autorització de l’ús a precari de
la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera, la qual va ser aprovada per la
Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2014.”
SEGON.- Rectificar l’error existent en la part dispositiva del dictamen de data 27 de maig de
2015, de la manera que queda en la forma següent:
“PRIMERA.- Acceptar la renúncia formulada pel senyor P.P.G., amb NIF 99999999C, a
l’autorització de l’ús a precari de la parada núm. 1.21 del Mercat Municipal Pomar-Morera,
la qual serà efectiva a partir de l’1 de maig de 2015.”
TERCER.- Una vegada corregits els errors materials i la seva aprovació, s’haurà de
comunicar la resolució a l’interessat, al president de l’Associació de Venedors del Mercat
Municipal Pomar-Morera, a la directora Mercat Municipal Pomar-Morera i al Departament
de Gestió i Control d’Ingressos del Dret Públic.”
En atenció als antecedents, i raonaments jurídics de la proposta de resolució precedent, la
conformo i valido plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la
Junta de Govern Local, per a la seva aprovació, si escau.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
2. Acceptar la sol·licitud de cessió de les parades 147-148-150-151 i la permuta de la
pda. 146 per 149 del Mercat Municipal Torner.
Vista la instància adreçada a l’Ajuntament formulada per la senyora M.P.M. mb NIF
99999999C, en data 23/07/2015, per tal de sol·licitar el següent:
1r. La permuta, per aspectes de funcionalitat, de la concessió del lloc de venda 146 per al
lloc de venda 149, del Mercat Municipal Torner per a la venda de fruites i verdures.
2n. Posteriorment, i després de fer la permuta, la cessió dels llocs de venda 147-148-149
per a la venda de fruites i verdures i els llocs de venda 150-151 per a la venda de floristeria,
favor de la seva filla, la senyora L.G.P., amb NIF 99999999C.
Vist l’informe emès pel cap del departament de Promoció Econòmica i Comerç, amb data
03/11/2015, que acredita les dades registrals de les següents concessions:
• Els llocs de venda amb números 146-147, disposen de concessió administrativa, per
acord de la Comissió de Govern de data 1 de febrer de 1999, a favor de la senyora
M.P.M.amb NIF 99999999C, per a la venda de fruites i verdures. Aquestes concessions
finalitza les seves vigències i, per tant, caduquen el 5 de febrer de 2022.
• El lloc de venda número 148, disposa de concessió administrativa, per acord de la
Comissió de Govern de data 1 de febrer de 1999, a favor de la senyora M.P.M. mb NIF
99999999C, per a la venda de fruites i verdures. Aquesta concessió finalitza la seva
vigència i, per tant, caduca el 11 d’abril de 2016.
• La concessió del lloc de venda número 149, per a la venda de floristeria es troba
caducada des del 17 de maig de 2008.
• Els llocs de venda número 150-151, disposen de concessió administrativa, per acord de
la Comissió de Govern de data 1 de febrer de 1999, a favor de la senyora M.P.M.amb
NIF 99999999C, per a la venda de floristeria. Aquestes concessions finalitzen les seves
vigències i, per tant, caduquen el 3 de març de 2023.
Vist que el president de la Junta de Venedors del Mercat Municipal Torner ha informat, que
M.P.M.no té cap deute pendent amb l’Associació i per tant no existeix inconvenient en la
continuïtat de l’expedient.
Vist que actualment tant M.P.M.com L.G.P., no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
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Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès que es donen les circumstàncies que s’estableixen a l’article 16.b) de l’Ordenança de
Mercats Municipals, pel qual els concessionaris poden transmetre la seva concessió a títol
gratuït per cessió. L’esmentat article diu el següent: <<...Les cessions entre vius seran
autoritzades sempre que es realitzin a favor d’algun dels parents esmentats a aquest
paràgraf...la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de concessió de l’anterior
concessionari.>>
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals corresponents.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de data 23 i 29 de juny de 2015, proposi a la Junta
de Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar la petició de la senyora M.P.M.amb NIF 99999999C de permuta de la
concessió del lloc de venda 146 per al lloc de venda 149, del Mercat Municipal Torner per a
la venda de fruites i verdures.
SEGONA.- Autoritzar la cessió dels llocs de venda amb números 147-148-149, del Mercat
Municipal Torner, que conformen una parada per a la venda de fruites i verdures, a favor de
la seva filla la senyora L.G.P., amb NIF 46721369C.
Les cessions seran vigents únicament pel temps que resta de les concessions de l’anterior
concessionària la senyora Montserrat Pla Millán, per tant les concessions caduquen:
• Llocs 147-149 (146 permuta), el 5 de febrer de 2022.
• Lloc 148, el 11 d’abril de 2016.
TERCERA.- Autoritzar la cessió dels llocs de venda amb números 150-151, del Mercat
Municipal Torner, que conformen una parada per a la venda de floristeria, a favor de la seva
filla la senyora L.G.P., amb NIF 46721369C.
Les cessions seran vigents únicament pel temps que resta de les concessions de l’anterior
concessionària la senyora Montserrat Pla Millán, per tant les concessions caduquen:
• Llocs 150-151, el 3 de març de 2023.
En aquest sentit, cal recordar que es mantenen els requisits de venda que estableix l’article
23, de l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars
dels llocs de venda.
QUARTA.- L’import total d’autoliquidació de taxes, d’acord amb aquest supòsit de permuta i
cessió, serà de 336,74 € + 132,93 € = 469,67 €.
CINQUENA.- Confeccionar un nou títol de les concessions a nom de la senyora L.G.P.,
amb NIF 46721369C, el qual haurà d’incorporar les dades significatives de la nova titular,
de les parades i de les activitats desenvolupades.
SISENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal Torner, al Departament de Patrimoni i al Departament de Gestió i Control
d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Junta de Govern Local. Sessió núm. 1 / 18-01-2016

pàg. 4

Secretaria General

3. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada 31 del Mercat Municipal Sant Roc.
Vista l’instància presentada per I.G.A.amb NIF 99999999F, en data 26 d’octubre d’enguany,
per tal de traspassar, per un preu de 3.000,00 euros, el lloc de venda núm. 31 del Mercat
Municipal Sant Roc, dedicat a la venda de congelats del que n’és concessionària, a favor de
C.M.G. amb NIF 99999999N.
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, que acredita
les dades registrals del lloc de venda núm. 31 del Mercat Municipal Sant Roc, a nom de I.G.A.,
i que disposa d’una concessió administrativa aprovat per la Junta de Govern Local de data 14
de febrer de 2014, amb data de finalització de la concessió el 4 de desembre de 2032
Vist que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte de
traspàs, i taxa de concessions administratives ascendeix a la quantitat de 9.078,56 euros.
Vist que tant la presidenta del Mercat Municipal Sant Roc, com la directora del Mercat han
informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Vist que, actualment tant I.G.A.com C.M.G., no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
Vist l’informe favorable de l’interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els
drets inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol
gratuït...Tant en cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents
esmentats en aquest apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de
la concessió de l’anterior concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de
venda núm. 31 del Mercat Municipal Sant Roc, i el seu venciment serà el 4 de desembre de
2032.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no
exercitarà el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè
considera més interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es
desprèn de l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les
parades les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal
corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals per l’import total de
9.078,56 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el
segon tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcaldessa, per resolució de 23 i 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de
Govern Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs de la concessió de la parada núm. 31 del Mercat Municipal
Sant Roc, sol·licitat per la seva titular I.G.A.amb NIF 99999999F per a la venda de congelats,
a favor del senyor C.M.G. amb NIF 37378738N. El període de vigència finalitzarà el 4 de
desembre de 2032.
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SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per C.M.G. d’import 9.078,56 euros.
TERCERA- El nou concessionari haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs
de venda.
QUARTA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, a la presidenta i a la
directora del Mercat Municipal Sant Roc, al Departament de Patrimoni i al Departament de
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació:

Catalina Victory Molné

Diligència de Secretaria Per fer constar un error en la data de la delegació de la Presidència de l’AMB
en el senyor Antoni Poveda Zapata, sent la data correcta la de 30 de juliol de 2015.
Badalona, 23 de febrer de 2016
La secretària,

La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
4. Donar compte de la resolució que aprova el Protocol de col·laboració entre
l’ajuntament i l'AMB per a la instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles
elèctrics al carrer d'Anna Tugas amb Pge. Olof Palme de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord:
DONAR COMPTE de la Resolució de l’alcaldessa de data 22 de desembre de 2015, del
Protocol de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de
Badalona per la instal·lació d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics en el carrer
d’Anna Tugàs amb el Passeig d’Olof Palme de Badalona
Òrgan al que s’adreça: Junta de Govern
Caràcter de l’acord:
Exhaureix la via administrativa
L’alcaldessa, en data 22 de desembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment diu els següent:
ANTECEDENTS
1. La corporació municipal es mostra interessada en portar a terme un protocol de
col·laboració puntual entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona
per tal d’instal·lar, per part de l’AMB, una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics en el
carrer d’Anna Tugàs amb el Passeig d’Olof Palme de Badalona.La redacció i el contingut
del Protocol de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Badalona té la seva raó de ser.
2. Del text del protocol proposat se’n desprèn que aquest té per objecte una promoció en
l’ús del vehicle elèctric, per d’’amunt del vehicle convencional, així com, en major mesura
possible un impacte positiu per al medi ambient en quant a la conservació d’aquell medi.
La implantació e instal·lació d’una estació de recàrrega de vehicles elèctrics, com un primer
pas, té el seu objectiu principal en la lluita contra el canvi climàtic en l’emissió de gasos de
co2, així com una millor mobilitat en quant a la implementació del vehicle elèctric per una
millor utilització,també, de les denominades energies netes i renovables i com a substitut
del vehicle convencional.
3. Les actuacions a portar a terme per part de l’AMB en l’esmentat protocol de col·laboració
en quant a la instal·lació de l’estació de recàrrega de vehicles elèctrics són las següents.
-Punt de recàrrega ràpida tipus multimode ( tres modes de recàrrega elèctrica)
segons el corresponent projecte executiu redactat prèviament per l’AMB.
-Punt de recàrrega lenta per a motocicletes elèctriques, a instal·lar a continuació del
punt de recàrrega ràpida.
-Marquesina per protegir el punt de recàrrega ràpida.
-Pre-instal·lació d’un sistema de videovigilància
-Senyalització horitzontal i vertical (a la mateixa estació i als accessos)
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4. Les respectives obligacions que deriven del contingut del citat protocol que s’hauran
d’assumir per part de l’Ajuntament de Badalona i de l’AMB venen definides tant en l’àmbit
de conservació i manteniment, que quedarà de la competència de l’AMB, com les derivades
de les actuacions prèvies a la instal·lació com són: atorgament de llicències i/o permisos
necessaris per a una correcta realització dels treballs.
5. Consta en l’expedient administratiu còpia de l’esborrany del Protocol de Col·laboració
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a la instal·lació
d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics.
6. En data 25 de novembre de 2015, la tècnic municipal del Departament de Mobilitat amb
el conforme del cap del Servei, ha elaborat un informe en què es detalla que els treballs a
desenvolupar. S’adjuntà l’esmentat informe tècnic.
7. L’alcaldessa, en data 22 de desembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment diu els següent:
Es transcriu literalment el contingut del dit conveni;
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE BADALONA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE
RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
Barcelona, 3 de desembre de 2015
REUNITS
D’ una part l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata com a Vicepresident de Transport i Mobilitat de
l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al
carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel secretari general
de l’AMB Sr. Sebastià Grau Àvila
I de l’altra, l’Il·lma. Maria Dolor Sabater i Puig com a Alcaldessa de l’Ajuntament de
Badalona, assistida per la secretària General d’aquest Ajuntament Sra. Catalina Victory
Molné
INTERVENEN
El Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a Vicepresident de
l’Àrea de Transport i Mobilitat, en virtut del seu nomenament i en ús de les atribucions que li
confereix la delegació de la Presidència del 21 de juliol de 2011 i de conformitat amb l’acord
de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2015, i el Sr. Sebastià Grau Àvila,
Secretari General de l’AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de
2011, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de
fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, que certifica.
La Sra. Maria Dolors Sabater i Puig, com a Alcaldessa de Badalona, segons les
competències atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, en concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
assistida per la secretària d'aquest Ajuntament, Sra Catalina Victory Molné.
MANIFESTEN
Que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren.
Que l’AMB, segons l’article 14.B.e de la mateixa llei, pot disposar de la competència de la
coordinació i gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris de la
mobilitat que comportin l’ús especial o privatiu de la via pública. A més, segons l’article
14.B.te competències en promoció del transport sostenible, segons l’article 14.E te
competències en medi ambient i segons l’article 14.F te competències en infraestructures
d’interès metropolità.
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Que els Ajuntaments són competents per regular els usos i activitats que es desenvolupen
a la via pública dels seus municipis i, en particular, és competència municipal la construcció
i el manteniment de la via pública (voreres i calçada) i la instal·lació i manteniment dels
elements de mobiliari urbà i senyalització vial que si troben.
Que l’AMB va aprovar, en sessió del Consell Metropolità de data 25 de març de 2014, el
Programa de Mobilitat Sostenible que inclou un subprograma de promoció de l’ús del
vehicle elèctric i, entre altres mesures, la col·locació de 10 estacions de recàrrega per a
vehicles elèctrics a la via pública de 10 municipis metropolitans.
Que aquestes estacions de recàrrega, que l’AMB instal·larà, mantindrà i explotarà durant
cinc anys, estaran formades per un punt de recàrrega ràpida tipus multimode (tres modes
possibles de recàrrega ràpida) segons el projecte executiu redactat per l’AMB, per un punt
de recàrrega lenta (per a motocicletes elèctriques) i per la corresponent senyalització
horitzontal i vertical.
Que una d’aquestes estacions de recàrrega s’instal·larà al municipi de Badalona, al carrer
d’Anna Tugas amb el passeig d’Olof Palme.
Que és d’interès de les dues parts promoure una millor qualitat de l’aire i una mobilitat més
sostenible tant a nivell urbà com interurbà, i que una de les mesures per assolir aquests
objectius és fomentant la implantació dels vehicles elèctrics (vehicles d’emissions zero)
mitjançant la creació d’una xarxa pública i metropolitana de punts de recàrrega.
Per tant, en virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure el present PROTOCOL
DE COL·LABORACIÓ que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
El present conveni te per objecte la instal·lació per part de l’AMB, al municipi de Badalona,
d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com establir la forma i condicions
que han de regir la instal·lació, el manteniment i l’explotació d’aquesta estació a la via
pública de Badalona. L’estació comprendrà els següents elements:
Punt de recàrrega ràpida tipus multimode (tres modes de recàrrega elèctrica) segons el
corresponent projecte executiu redactat prèviament per l’AMB.
Punt de recàrrega lenta per a motocicletes elèctriques, a instal·lar a continuació del punt de
recàrrega ràpida
Marquesina per protegir el punt de recàrrega ràpida
Pre-instal·lació d’un sistema de videovigilància
Senyalització horitzontal i vertical (a la mateixa estació i als accessos)
La instal·lació es durà a terme en dues fases: la primera fase inclourà només el punt de
recàrrega ràpida tipus multimode i la senyalització horitzontal i vertical corresponent. La
segona fase inclourà el punt de recàrrega lewnta per a motocicletes elèctriques.
L’estació serà ubicada al carrer d’Anna Tugas amb el passeig d’Olof Palme de Badalona.
SEGONA: OBLIGACIONS
Les dues parts signants del PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ es comprometen a dur a
terme la instal·lació i posterior manteniment i explotació de l’estació de recàrrega de la
forma següent:
L’AMB es farà càrrec de la contractació del subministrament i la instal·lació de la totalitat de
l’estació de recàrrega, a través del procés o processos de licitació que corresponguin i de
forma conjunta amb les altres estacions de recàrrega ubicades a d’altres municipis
metropolitans.
L’Ajuntament de Badalona haurà de tramitar el corresponent expedient i prendre aquelles
resolucions que siguin necessàries per tal que l’AMB pugui instal·lar l’estació mitjançant una
empresa adjudicatària de l’obra.
L’Ajuntament també haurà de fer-se càrrec de les actuacions prèvies que siguin
necessàries, com ara trasllat de mobiliari urbà o senyalització existent. En el moment de la
instal·lació també s’haurà de fer càrrec de les tasques necessàries per a la correcta
realització dels treballs per part de l’adjudicatari (retirada de vehicles, talls de carrers...).
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L’Ajuntament de Badalona facilitarà a l’empresa adjudicatària, d’acord amb el que disposen
les ordenances municipals, els permisos d’obra i el replanteig definitiu de l’estació.
Una vegada l’estació hagi quedat instal·lada serà propietat de l’AMB. L’Ajuntament només
es farà càrrec de les tasques de neteja i manteniment que corresponguin a la via pública.
Quan aquestes tasques afectin a l’estació de recàrrega, ho comunicarà a l’AMB amb la
suficient antelació per a planificar i coordinar l’actuació dins l’àmbit de l’estació de
recàrrega.
L’AMB es farà càrrec del manteniment preventiu i correctiu de l’estació per tal de mantenir
en funcionament els dos punts de recàrrega (24 hores i 365 dies) i mantenir en bon estat de
conservació la resta d’elements de l’estació. L’AMB també es farà càrrec de l’explotació de
l'estació (facturació als usuaris, pagament de l’energia i de les telecomunicacions,
explotació publicitària).
L’Ajuntament de Badalona podrà fer-ne ús de l’estació de recàrrega, pels seus vehicles
elèctrics municipals, sense cap cost ni càrrec, mentre AMB no inici el cobrament d’aquest
servei públic. En aquell moment l’AMB junt amb els Ajuntaments acordarà la tarificació o no
dels vehicles elèctrics municipals, en aquest cas dels de Badalona i la seva tarifa, si
s’escau.
L’AMB gestionarà el servei de l’estació mitjançant una empresa adjudicatària, un centre de
control i una oficina d’atenció a l’usuari, els quals també gestionaran de manera conjunta la
resta d’estacions de recàrrega metropolitanes.
Després d’un període de cinc anys, per mutu acord de les parts, es podrà decidir la
pròrroga del servei. El trasllat, substitució o retirada de l’estació de recàrrega, o canvis en el
model de gestió, serà per compte i càrrec de l’AMB. En qualsevol cas, serà preceptiva una
comunicació prèvia a l’Ajuntament de Badalona.
En el cas de trasllat o retirada de l’estació, l’AMB haurà de procedir a restituir l’espai ocupat
al seu estat original.
L’Ajuntament de Badalona no podrà exigir a l’AMB cap contraprestació econòmica per les
actuacions que es recullen en aquest protocol.
TERCERA: APORTACIONS
No es preveu cap aportació econòmica de l’Ajuntament de Badalona al projecte més enllà
de les obligacions expressades a la clàusula segona.
En conseqüència, la totalitat de l’aportació econòmica per a la instal·lació, manteniment i
explotació de l’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics correspondrà a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Igualment, tots els ingressos generats per l’estació (per subministrament d’energia elèctrica,
per contractes de publicitat, per altres possibles serveis) correspondran a l’AMB.
QUARTA. TERMINI DE VIGÈNCIA
La vigència d’aquest protocol s’iniciarà a partir de la seva signatura i tindrà una durada de
cinc anys.
No obstant, aquest protocol podrà ser modificat i/o prorrogat per mutu acord entre les parts
abans de la finalització del termini de vigència establert.
En cap cas la pròrroga d’aquest protocol podrà superar el termini de vigència inicial, ni la
duració total podrà superar els 9 anys, incloses les pròrrogues.
QUINTA: RÈGIM JURÍDIC
Serà d'aplicació al present protocol els articles 108.2 i 109.1 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost
de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de
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Catalunya i en els articles 6 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques, i la resta de legislació que el sigui d’aplicació
SISENA: RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
Les qüestions litigioses que es poguessin suscitar sobre la interpretació i aplicació del
present protocol es resoldran, en primer terme, per les parts de comú acord, i en defecte
d'això, pels Jutjats i Tribunals de l'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu
competents.
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen el present document
i el signen per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Per l’Ajuntament de Badalona
Antoni Poveda Zapata
Maria Dolors Sabater i Puig
Vicepresident de Transport i Mobilitat de Alcaldessa de Badalona
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sebastià Grau Ávila
Catalina Victory Molné
Secretari General de l’Àrea Metropolitana Secretaria General de l’Ajuntament de
de Barcelona
Badalona
FONAMENTS JURÍDICS
Primer. D’acord amb els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals on es regula la possibilitat
d’establir una relació de cooperació consensuada entre els ens locals o entre aquest i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en satisfacció dels quan tinguin un interès comú.
Segon. D’acord amb l’article 6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en què regulà els Convenis
de col·laboració entre administracions, així com els articles 108.2 i 3 i 109.1 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques
de Catalunya, que literalment diuen:
Els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter programàtic o
declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment dels quals no és susceptible
d’ésser exigit jurídicament, són considerats protocols, amb independència de llur
denominació.
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb els organismes i entitat públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d’interès comú.
Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en termes d’igualtat
entre les parts. En cap cas no els són aplicables les prerrogatives que la legislació de
contractes del sector públic atribueix als òrgans de contractació.
El contingut del Protocol de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Badalona, s’ajusta a
la normativa de referència i el seu contingut no és contrari a l’ordenament jurídic ni versa
sobre matèries no susceptibles de transacció.
Tercer. D’acord amb la instrucció 1/2012, de 25 de gener de 2012, en vigor des de 3 de
febrer de 2012, per resolució d’alcalde sobre protocol per a la signatura de convenis, en el
seu apartat SEGON que estableix el sotmetiment previ dels Serveis jurídics de l’Àrea
competent, i es posarà en coneixement de la Secretaria General.
CONCLUSIÓ
Per tant, salvant superior criteri fonamentat en Dret, es considera que no hi ha obstacle
legal ni reglamentari per tal d’aprovar el contingut del Protocol de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a la instal·lació d’una estació de
recàrrega per a vehicles elèctrics, amb coneixement de la Secretaria general i s’adopti la
següent:
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Proposta de Resolució
PRIMER. APROVAR el contingut del Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de
Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per la instal·lació d’una estació de recàrrega
per a vehicles elèctrics en el carrer d’Anna Tugas amb el Passeig d’Olof Palme de
Badalona.
SEGON. TRAMETRE els dos exemplar del Protocol de Col·laboració a la Secretaria
General, una vegada aprovat, per tal que s’encarregui de la formalització de l’esmentat
Conveni, per part d’Alcaldia
TERCER. TORNAR, els dos exemplar del Conveni, una vegada signat per l’alcaldessa de
la corporació i la secretaria general, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal que, per
mitjà dels òrgans adients, formalitzin el dit document i ens sigui retornat un exemplar
degudament signat.
QUART. NOTIFICAR aquesta Resolució a la Direcció general d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya amb
una còpia del conveni degudament signats pels representats legals de les dues entitats, a
l’AMB i a la Guàrdia Urbana.
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització. Funcionament i
règim juríodic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeixi que el primer
tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable n’ordeni i procedeixi a DONAR COMPTE a la
Junta de Govern Local de la Resolució adoptada per l’alcaldessa en data 22 de desembre de
2015.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
5. Establir el període d'adjudicació dels espais destinats als establiments de venda
de pirotècnia.
Vist que l’Ordenança sobre els establiments de venda de productes pirotècnics, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en data 27 de març 2001, preveu en el seu article 9
que, en relació als establiments de classe A1, és a dir aquells ubicats a la via pública o en
terrenys de propietat municipal, l’Ajuntament determinarà els espais on es podran
emplaçar.
Vist que amb dita finalitat han estat determinats els següents emplaçaments:
Parc de Montigalà tocant a la Travessera de Montigalà
C/. Batllòria//Av. Dels Vents
Turó Caritg
C/. Pere Martell//Av. Salvador Espriu
C/. Antonio Bori//Av. Alfons XIII
C/. Eduard Maristany davant del c/. Dos de Maig
C/. Torrent de Vallmajor//Av. de Pomar
Av. Pomar- Av. del Guix
Av. de Pomar – C/. Joan d’Austria
Vist que, no obstant això podran ser proposats d’altres i, per tant, per tal de procedir a dita
concreció d’espais cal la prèvia proposta d’ubicació per part dels interessats a fi de que
aquesta Corporació els determini, sempre i quan reuneixin les condicions tècniques
previstes a la mateixa Ordenança.
Vist l’informe del Cap del departament de Llicències i Concessions d’Activitats de data 11
de gener de 2016 que textualment diu:
Vista la proposta que es preveu formular a la Junta de Govern Local per tal d’aprovar la
convocatòria adreçada específicament a professionals de la venda de productes
pirotècnics, per tal que sol·licitin l’adjudicació d’espais en la via pública o en terrenys de
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propietat municipal, per a destinar-los a la instal·lació temporal d’establiments de venda de
productes pirotècnics, classificades i regulades com establiments de classe A1 en la vigent
Ordenança municipal sobre establiments de venda de productes pirotècnics, OMEP, he
d’informar el següent:
La convocatòria es fa per tal de fer efectives les previsions de l’article 9 de la OMEP, sobre
la instal·lació en terrenys de domini públic de casetes de venda de productes pirotècnics
durant el període de preparació i celebració de les festes tradicionals de Sant Joan i Sant
Pere de l’any 2016, de conformitat amb el procediment establert als articles 10 i 11 de la
mateixa ordenança.
La invitació s’adreçarà exclusivament als professionals pirotècnics en exercici per obvis
motius de seguretat ciutadana, per tal que sol·licitin amb la deguda antelació, l’atorgament
de les corresponents llicències d’ocupació temporal de sòl de domini o patrimoni públic,
sense alteració del terreny, segons s’indica a l’apartat f) de l’article 11 de la OMEP, prèvia
tramitació dels informes de seguretat i autoritzacions d’activitat que es requereixen en els
restants apartats del mateix article.
La convocatòria és oberta respecte a l’objecte tota vegada que es podrà sol·licitar qualsevol
espai públic que compleixi en les distàncies de seguretat reglamentàries.
Els sol·licitants no han de fer cap oferta econòmica doncs es limitaran a satisfer les taxes
establertes en les OO.FF.MM. d’Obertura d’Establiments i d’ocupació de via pública o, en el
seu cas el preu públic previst per la ocupació de béns patrimonials.
Així doncs, no es tracta d’una licitació necessària per a l’autorització d’ús privatiu d’un
terreny determinat al millor postor, sinó simplement d’articular un sistema d’ordenar i
controlar el procés d’atorgament de llicències que es poden sol·licitar en qualsevol moment
i sense necessitat de convocatòria, a l’empara del que es preveu als articles 57 i 58 o 72 i
següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
En aquest sistema s’unifica en el temps la tramitació de sol·licituds, per tal de controlar que
la distribució de llocs d’emplaçaments que s’autoritzin, sigui el suficientment dispersa per tal
de no incrementar la perillositat de l’activitat.
Per altra banda, en la convocatòria es respecten els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, que s’exigeixin a l’article 57.3 del Reglament de Patrimoni, en el cas de que
coincideixin més d’una sol·licitud sobre un mateix emplaçament.
Conclusió:
Per l’exposat el sotasignat considera que no existeix impediment legal per tal que la Junta
de Govern Local aprovi aquesta convocatòria si ho considera convenient.
Això no obstant, se sotmet aquest informe a qualsevol altre criteri millor fonamentat en
Dret.”
Per tot això, el Tinent Alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
Primer.- Establir el període contingut entre el dia 25 de gener de 2016 fins el 22 de febrer
de 2016 com a termini per a sol·licitar l’adjudicació dels espais relacionats en la part
expositiva d’aquest acord, així com per formular altres propostes d’ubicació, tots ells
destinats als establiments de venda de productes pirotècnics, classe A1, és a dir aquells
ubicats a la via pública o en terrenys de propietat municipal, als efectes de l’article 9 de la
vigent Ordenança municipal sobre els establiments de venda de productes pirotècnics,
publicada en el BOP de 4.4.01. Tot això prèviament a la sol·licitud de les llicències
d’activitat i ocupació de via pública corresponents.
Segon.- Seran considerades amb caràcter preferent les sol·licituds d’adjudicació i propostes
d’ubicació presentades per qui hagi obtingut, en els cinc anys anteriors, alguna llicència de
venda de pirotècnia en el terme municipal de Badalona. En cas de coincidència en relació
al criteri anterior i en la ubicació interessada entre dues o més peticions, es procedirà a un
sorteig públic, si s’escau, que determini a favor de quin d’ells es tramita la petició.
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Tercer.- No s’acceptarà més d’un emplaçament per cada persona física, jurídica o col·lectiu
que tingui la mateixa imatge comercial o publicitària. A aquests efectes, les propostes i
sol·licituds
informaran de la imatge comercial, anagrama , logotip, o publicitat de l’establiment projectat
i publicitat dels productes que s’hi oferiran en el mateix. Quan el dret de preferència
esmentat al punt segon anterior, aquells que després d’obtenir un emplaçament, no facin la
corresponent instal·lació, perdran dit dret de preferència.
Quart.- Les propostes d’ubicació podran ser de diversos emplaçaments per ordre de
preferència, i sempre acompanyaran croquis de situació, assenyalant les grandàries i
distàncies crítiques determinades per l’esmentada Ordenança.
Cinquè.- Les propostes i sol·licituds seran examinades en relació a la concurrència de les
condicions tècniques previstes en l’esmentada Ordenança Municipal, així com els informes
de la respectiva Regidoria de Districte, Servei d’infrastructures i manteniment, Guardia
Urbana i Servei de Projectes i control d’obres de Badalona Habitable.
Sisè.- L’ocupació resultant de les anteriors adjudicacions d’espai públic s’estendrà com a
màxim entre l’1 i el 30 de juny de 2016.
Setè.- Els presents acords seran exposats al tauler d’edictes municipal, i comunicats a tots
els esmentats òrgans que hauran d’informar en els presents procediments, als peticionaris
de llicència municipal de venda de pirotècnia durant els anys 2013 i 2014 i 2015.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
6. Proposicions urgents.
CG-2016/5231.Aprovar la documentació tècnica dels treballs de restauració i
adequació museística de la casa de l'Heura a Badalona.
El Servei de Projectes i Control d’Obres i el Museu de Badalona han presentat per a la
seva aprovació la documentació tècnica corresponent als treballs de restauració i
adequació museística de la casa de l’Heura a Badalona, redactat per l’arquitecte Alberto
Malavia Muñoz.
El pressupost total d’aquest projecte és de 525.499,23 € i inclou pressupost d’obres per
import 490.000,00 € (valor estimat per execució de 404.958,68 € i 85.041,32 € que
correspon a l’IVA), i previsió de despeses d’honoraris de projecte i direcció d’obra per
import 35.499,23 € (valor estimat 29.338,21 € i 6.161,02 € d’IVA).
Els documents que en formen part són la memòria, els plecs de prescripcions tècniques
generals i particulars, el pressupost integrat per amidaments, preus descomposts i resum
final, els plànols i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
L’informe de supervisió del projecte és favorable ja que, segons hi manifesta, los obres que
descriu tenen naturalesa d’obres ordinàries locals sense complexitat tècnica constructiva i
la documentació presentada incorpora i compleix amb totes les disposicions de la normativa
bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment, per la qual cosa és adequada i
suficient per l’objecte que conté. I per tant, en relació a les competències del Servei de
supervisió, no hi ha impediments per a la seva aprovació.
L’informe jurídic del Departament de Contractes i Tramitació Administrativa justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació als documents que formen l’esmentat
projecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Atès que els projectes d’obres locals ordinàries qualificades d’instal·lacions
complementàries tenen la consideració de documentació tècnica i com tal, la seva
aprovació s’ha d’ajustar al previst en l’article 37.6 del Reglament d’obres, activitats, i serveis
dels ens locals.
Considerant que la competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals,
atribuïda originàriament a l’alcalde d’acord amb l’article 21.1 apartat o) de la Llei de bases
de règim local, modificat per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, va ser expressament
Junta de Govern Local. Sessió núm. 1 / 18-01-2016

pàg. 13

Secretaria General

delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’alcaldessa de data 23-29 de juny de
2015, quan l’import superi els 200.000 €.
Per tot l'exposat, la lletrada cap del Servei de Contractació de Badalona Democràtica, en ús
de les funcions específiques per a la gestió d’expedients que se li han atribuït, de
conformitat amb la gerència de Badalona Habitable, proposa que s’adopti l’acord següent:
UNIC.- Aprovar la documentació tècnica que conté la restauració i adequació museística de
la casa de l’Heura a Badalona redactat pels tècnics municipals a instancia del Servei de
Projectes i Control d’Obres i el Museu de Badalona d’aquest ajuntament amb tots els
documents que la formen i que són la memòria, els plecs de prescripcions tècniques
generals i particulars, el pressupost integrat per amidaments, relació de preus i resum final,
els plànols i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció. El pressupost total d’aquest
projecte és de 525.499,23 € i inclou pressupost d’obres per import 490.000,00 € (valor
estimat per execució de 404.958,68 € i 85.041,32 € que correspon a l’IVA), i previsió de
despeses d’honoraris de projecte i direcció d’obra per import 35.499,23 € (valor estimat
29.338,21 € i 6.161,02 € d’IVA).
La documentació aprovada podrà ser examinada en els enllaços de la web municipal
següent:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern
Local.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de
resolució formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
7. Precs i preguntes.
No se’n va produir cap
Final.
La presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta minuts, de la qual com
secretària, dono fe.
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