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ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 1 de febrer de
2016.
ÀMBIT DE BADALONA EDUCADORA, JUSTA I INCLUSIVA
1. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya (abans l'ICASS) i l'Ajuntament de
Badalona per a la prestació, mitjançant l'Institut Municipal.
ÀMBIT DE BADALONA HABITABLE, PRÒSPERA I SOSTENIBLE
2. Aprovar l'avantprojecte per les obres de millora de la urbanització de l'espai interior
d'illa del c.Numància.
3. Proposicions urgents.
4. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 1 de
febrer de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta que va tenir lloc el dia 1 de
febrer de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.
ÀMBIT DE BADALONA EDUCADORA, JUSTA I INCLUSIVA
1. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya (abans l'ICASS) i l'Ajuntament de
Badalona per a la prestació, mitjançant l'Institut Municipal.
Antecedents
1.En data 22/11/2013 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona va aprovar el
Conveni de col·laboració interadministrativa pel 2014 entre l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya (abans ICASS, ara Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya) i l’Ajuntament de Badalona, per a la prestació dels serveis dels centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç a Badalona (en endavant CDIAP).
2.Segons es desprèn d’aquest acord, l’Ajuntament de Badalona presta ininterrompudament
aquest servei des del 06/06/90 mitjançant el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç de l’Institut Municipal de Serveis Personals (en endavant IMSP).
3.En data 31/01/2014 es signà el conveni mencionat, amb vigència fins el 31/12/2014.
D’acord amb el seu pacte sisè, podrà ser prorrogat previ acord exprés d’ambdues parts, fins
a un màxim de 15 anys. El seu objecte, d’acord amb el pacte primer, és la col·laboració
entre les parts per tal de donar cobertura a les necessitats dels infants en el centre
d’atenció de Badalona. L’àmbit d’actuació és Badalona, Montgat i Tiana.
4.D’acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals administratives,
financeres i del sector públic, en la qual s’estableix la supressió de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de
modificació del Decreto 332/2011, de 3 de maig de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família, la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal (SISPAP), del Departament de Benestar Social i Família, es subroga en tots els
drets i obligacions de l’ICASS.
5.La gerent de l’Institut Municipal de Serveis Personals, en data 18 de desembre de 2015,
ha emès un informe referent a la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (abans l’ICASS) i l’Ajuntament
de Badalona per a l’exercici 2016, el qual literalment conclou el següent:
“Considero d’interès l’aprovació i signatura per a l’any 2016 del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per a la prestació, mitjançant l’Institut Municipal de
Serveis Personals, dels serveis del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP) a Badalona.”
6.Ambdues parts tenen la voluntat de subscriure aquesta pròrroga per a l’any 2016.
7.Consten a l’expedient els informes favorables de l’assessora jurídica i de l’interventor
general, de dates 12 i 15 de gener de 2016, respectivament.
8.En la sessió del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona de data 21 de gener de 2016 es va adoptar per unanimitat, entre
d’altres, proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació i la signatura de la pròrroga del
Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya (abans l’ICASS) i l’Ajuntament de Badalona per a la prestació,
mitjançant l’Institut Municipal de Servies Personals, dels serveis dels centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Badalona.
Fonaments de dret:
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1.- L’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL) , modificat per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (en endavant LRSAL), estableix que les competències de
les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per delegació. L’article 7.3 del mateix cos legal,
estableix que les l’Estat i les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves respectives
competències, podran delegar en les Entitats Locals l’exercici de les seves competències.
D’acord amb l’article 27 de la LBRL, les Comunitats Autònomes podran delegar en els
Municipis l’exercici de les seves competències, en els termes establerts en la disposició o
acord de delegació, i amb subjecció a les regles establertes a l’article 27 de la LBRL. L’apartat
6 d’aquest article determina que la delegació tindrà que anar acompanyada del corresponent
finançament, i que necessitarà la corresponent dotació pressupostària de l’administració
delegant.
L’apartat segon del pacte segon del conveni determina el següent: el Departament abonarà a
l’ens local la cobertura de les necessitats assistencials d’atenció precoç corresponents de
Badalona, Montgat i Tiana durant el període de vigència d’aquest conveni, la quantitat
màxima de: 1.147.163 €, a càrrec de la partida D/251000100/315L/0000.
La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sens perjudici
de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els seus
Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte subjecció als
principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les estructures
administratives.
2.- L’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la LRBRL, expressa que l’administració local i la
resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. En el
mateix sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en els seus article 4.1.d) i 4.3, disposa que
serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les administracions públiques
es prestin la cooperació i assistència necessària.
L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.
L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalitzi l’Administració General de l’Estat amb
les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin
aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la
consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
L’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix el contingut dels convenis, i l’article 111 el
procediment i l’expedient que cal tramitar pel conveni, especificant que cada administració,
organisme o entitat pública que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el
procediment establert per la normativa que els sigui aplicable.
L’article 88.1 de la Llei 30/1992 (LRJPAC) en relació amb l’article 273 i següents del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, habilita a les Administracions Públiques perquè puguin subscriure acords,
pactes, convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no
siguin contraris a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i tinguin per
objecte satisfer l’interès públic, circumstàncies que es mantenen en aquesta proposta de
pròrroga i modificació de conveni, que s’annexa.
3.- L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb
l’article 6 de la Llei 30/92, contempla els convenis com a instruments de cooperació
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interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, sota les formes i
en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què existeixi aquest
interès.
L’article 307 del ROAS estableix que en virtut d’un conveni, una entitat o administració pot
gestionar un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat.
4.- Segons disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas i amb els possibles efectes dels articles 215, 217 i 218 del mateix cos
legal.
5.- L’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació i pròrroga d’aquest conveni és la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el punt segon apartat 9 de la resolució 23 de juny
2015, pel qual l’alcaldia delega a la Junta de Govern Local, les facultats d’aprovació de
convenis interadministratius de col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb
persones físiques o jurídiques privades o publiques, els efectes econòmics dels quals
comportin per a l’Ajuntament una despesa superior a 75.000 €.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 172 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, no es veu obstacle legal ni reglamentari per tal que el Vicepresident de
l’IMSP, a instància del Consell d’Administració de l’IMSP, proposi la Junta de Govern Local,
l’adopció de la següent proposta:
Primer: Aprovar la minuta i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (abans l’ICASS) i
l’Ajuntament de Badalona, signat en data 31 de gener de 2014, per a la prestació dels
serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç a Badalona, per a
l’exercici 2016, que literalment diu el següent:
“Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per a la prestació
dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Badalona.
Barcelona,
D’una part, la Honorable Senyora Neus Munté i Fernández, consellera del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions que li
confereix el Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta
del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i
el Secretari del Govern i el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret
332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.
I, de l’altra, l’Il·lustríssima Senyora Dolors Sabater Puig alcaldessa de l’Ajuntament de
Badalona, CIF P0801500J
INTERVENEN
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.-Que el 31 de gener de 2014 es va signar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre llavors ICASS -actual Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de
l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per a la prestació dels serveis dels centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Badalona. Atesa la satisfacció de les
parts el 16 de febrer de 2015 es va signar la pròrroga per l’exercici 2015.
D'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals administratives, financeres i
Junta de Govern Local Sessió núm. 3 / 15-02-2016

pàg. 4

Secretaria General

del sector públic, en la qual s'establia la supressió de l'lnstitut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS), i el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret
332/2011, de 3 de maig de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, la
Secretaria d'lnclusió Social i de Promoció de I'Autonomia Personal (SISPAP), del
Departament de Benestar Social i Família, es subroga en tots els drets i obligacions de
I'ICASS.
Segon.-Que el pacte primer de la pròrroga esmentada estableix la vigència d’aquest fins el
31 de desembre de 2015 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys
successius fins el 31 de desembre de 2029, per acord d’ambdues parts, sempre que no hi
hagi denúncia per qualsevol d’elles amb una antelació de 2 mesos, en el cas que es
continuïn complint els pactes estipulats i sempre d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
Tercer.-Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any
2016 entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Badalona per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament
infantil i atenció precoç (CDIAP) a Badalona.
I, per l’exposat, ambdues parts subscriuen el present document obligant-se en els termes
que estableixen els següents:
PACTES
Primer.-Objecte
Es prorroga amb efectes 1 de gener fins el 31 de desembre de 2016 el conveni de
col·laboració interadministratiu entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Badalona per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament
infantil i atenció precoç (CDIAP) a Badalona.
Segon.-Facturació
Per donar compliment a l’article 2.3 del decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic,
l’import dels mòduls de la cartera es reduirà l’1,8%.
Preu €/hora (s/s IVA)
Servei
mòdul cartera

mòdul 2016
mòdul cartera < 1,8%

CDIAP
33,47
32,87
El Departament abonarà, prèvia presentació mensual de factures, per mesos vençuts i
hores reals, inclosos tots el conceptes, a càrrec de la partida pressupostària
D/251000100/315L/0000, la quantitat màxima següent:
Preu €/hora Import màxim € (s/s
Vigència
Servei
Hores
(s/s IVA)
IVA)
01/01/2016 a
CDIAP
34.900
32,87
1.147.163,00
31/12/2016
Tercer. No duplicitat dels serveis
D’acord amb les prescripcions establertes a l’article 4 del Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol,
la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció se l’Autonomia Personal valora favorablement
la necessitat de continuació de la col·laboració i la inexistència de duplicitat dels serveis.
Així mateix, es compta amb l’informe favorable de l’ens local.
Quart.-Pacte Finançament del conveni
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar a l’ens local amb l’import previst al pacte segon i aquests
obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest
establerts. Així mateix, l’ens local ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i
condicions que preveu el pacte segon i trametre a la Generalitat de Catalunya, juntament
amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de
l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos, des de la
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recepció de l’escrit de proposta, notifiqui la conformitat a l’ens local, el que comportarà el
reconeixement de l’obligació de pagament1 i la condició de deute vençut, líquid i exigible.
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya
en els termes previstos en el conveni o, en el seu defecte, reconeguda automàticament per
silenci, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el
pagament, l’ens local podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes
d’allò prevista l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya comunica
a l’ens local la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ esmenar o
rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos ha
de notificar la seva conformitat, d’acord amb els paràgrafs anteriors, o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i
previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’ens local podrà
comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis
de la citada Llei 7/1985.”
Segon: Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Institut Municipal de Serveis
Personals i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes adients.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5.
ÀMBIT DE BADALONA HABITABLE, PRÒSPERA I SOSTENIBLE
2. Aprovar l'avantprojecte per les obres de millora de la urbanització de l'espai
interior d'illa del carrer Numància.
El Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat per a la seva aprovació una
documentació tècnica pels treballs de Millora de la urbanització de l’espai interior d’illa del
c.Numància
al Barri de Sistrells, promoguda per la SOCIETAT URBANÍSTICA
METROPOLITANA REHABILITACIÓ I GESTIÓ, S.A. (REGESA) i redactada pel
Departament Tècnic de REGESA.
El pressupost total d’aquest avantprojecte és de 454.893,17 EUR. (valor estimat de
375.944,77 EUR. i IVA aplicable de 78.948,40 EUR) i inclou com a documentació la
memòria, el pressupost i els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir
genèricament l’objecte.
L’informe de supervisió de l’avantprojecte estableix que el grau de definició del document
és d’avantprojecte per la qual cosa és insuficient per executar les obres d’urbanització que
descriuen. A més, l’informe desglossa el pressupost a la vista d’un conveni urbanístic entre
REGESA i l’ajuntament pel qual, els costos d’execució de les obres s’hauran d’imputar al
conveni (per import total de 328.214,92 EUR) i a l’ajuntament (import total de 126.678,25
EUR.).
No obstant això, l’informe de supervisió a nivell d’avantprojecte es favorable.
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
avantprojecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Els avantprojectes que reuneixen els requisits previstos en l’article 21 del Reglament
d’obres, activitats, i serveis dels ens locals s’assimilen als projectes que tenen la
consideració de documentació tècnica i com tal, la seva aprovació s’ha d’ajustar al previst
en l’article 37.6 de l’esmentat text reglamentari.
- La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, d’acord amb
l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
correspon a l’alcaldessa la qual l’ha delegat en la Junta de Govern local quan l’import és
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superior a 200.000 €, segons resolucions de dates 23 i 29 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26
de novembre, s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’òrgan competent adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
UNIC.- Aprovar l’avantprojecte de la Millora de la urbanització de l’espai interior d’illa del
c.Numància
del barri de Sistrells de Badalona, promoguda per la SOCIETAT
URBANÍSTICA
METROPOLITANA REHABILITACIÓ I GESTIÓ, S.A. (REGESA) i redactada pel
Departament Tècnic de REGESA, amb els documents que inclou i que són la memòria, el
pressupost i els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir genèricament l’objecte.
El pressupost total d’aquest projecte és de 454.893,17 EUR. (valor estimat de 375.944,77
EUR. i IVA aplicable de 78.948,40 EUR)..
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.
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: 5.
En aquest moment s’incorporen a la sala de la Junta de Govern Local els regidors José
Antonio Téllez Oliva i Francesc Ribot i Cuenca.
3. Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
4. Precs i preguntes.
No se’n va produir cap.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i deu minuts, de la qual com a
secretària accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària accidental
(Res. 03-09-2015)

M. Dolors Sabater i Puig
Junta de Govern Local Sessió núm. 3 / 15-02-2016
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