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Junta de Govern Local
Ordinària
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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

M. Dolors Sabater i Puig
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretària acc.
Interventor
Tresorer acc.

Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidor
Regidor

José Antonio Téllez Oliva
Àlex Mañas Ballesté

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de març de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d'adjudicació referent al
contracte per a la prestació d' un servei de prevenció i vigilància de la salut aliè, complementari
del servei propi de l' Ajuntament de Badalona.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Proposar a l’Alcaldessa denegar una petició de subvenció 2016 per a una entitat de
Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldessa de data 10-03-2017, avocar a la Junta,
aprovar plecs, despesa i licitació i procedir obertura procediment adjudicació obres c. Mossèn
Antón Fases I i II.
Proposicions urgents
1. Donar compte de l'ampliació de termini per la conclusió de l'expedient informatiu en relació
amb l'informe Diagnosi de serveis públics.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de març de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 6 de març
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d'adjudicació
referent al contracte per a la prestació d' un servei de prevenció i vigilància de la salut
aliè, complementari del servei propi de l' Ajuntament de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d’adjudicació
referent al contracte per a la prestació d’ un servei de prevenció aliè, complementari del servei
propi de l’ Ajuntament de Badalona, per tal de cobrir les especialitats preventives de seguretat
en el treball i vigilància de la salut, així com també els serveis complementaris i puntuals d’
higiene industrial.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 9/OBR- 4/17
Antecedents
1.- En data 27 de febrer de 2017 el Departament de Gestió de la Prevenció i Salut Laboral
adscrit al Servei d’ Organització i Recursos Humans va trametre a les dependències del
Departament Central de Contractació, la següent documentació:
- Informe tècnic emès en data 3 de febrer de 2017 pels tècnics de prevenció de riscos laborals i
la cap del Servei d’ Organització i Recursos Humans.
- Plec de prescripcions tècniques particulars – datat del mateix dia - emès pels tècnics i la cap
abans referenciada que es proposa per regir el contracte relatiu a la prestació d’ un servei de
prevenció aliè, complementari del servei de prevenció propi de l’ Ajuntament de Badalona, per
tal de cobrir les especialitats preventives de seguretat en el treball i vigilància de la salut, així
com també els serveis complementaris i puntuals d’ higiene industrial.
- Informe tècnic emès en data 3 de febrer de 2017 per la tècnica de grau mig de Recursos
Humans de l’ Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació (en endavant, IMPO), organisme
autònom d’ aquest Ajuntament, amb el vistiplau del gerent de l’ esmentat organisme.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada pel fet que el contracte que
fins ara regia aquesta prestació de serveis finalitza el proper 15 d’ abril de 2017, que es tracta
d’ uns serveis d’ obligada prestació i que la corporació no disposa dels mitjans personals i
materials adequats i suficients per a la seva prestació.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència en l’ antecedent primer
d’aquest document i del document comptable que ha tingut entrada en aquestes dependències
el dia en què s’emet aquest informe, acreditatiu de l’ existència de consignació pressupostària a
la partida número 213-9204-22706 del pressupost municipal de l’exercici 2017 en pròrroga de
l’exercici 2016, de l’ import que s’ estima que se’n pugui derivar del contracte sorgit arran la
tramitació de l’ expedient que s’ ordena incoar en ares a adjudicar l’esmentat contracte per a l’
any 2017 (import que s’ estima en 63.573,77 euros, IVA inclòs), la cap del Servei de
Contractació ha dictat una providència d’inici d’ un expedient administratiu de tipus obert a
l’empara de les previsions de la nova Directiva Comunitaria 2014/24/UE, en ares a adjudicar un
contracte, l’ objecte del qual el constitueix la prestació d’ un servei de prevenció aliè,
complementari del servei de prevenció propi de l’ Ajuntament de Badalona, per tal de cobrir les
especialitats preventives de seguretat en el treball i vigilància de la salut, així com també els
serveis complementaris i puntuals d’ higiene industrial, en un únic lot, i d’ acord amb les
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especificacions contingudes en el Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa
per regir aquest contracte i la lletrada sotasignada ha elaborat el Plec de clàusules
administratives particulars que proposa per regir -lo així com també el present informe jurídic
que l’ acompanya.
4.- De conformitat amb el que preveu l’ article 303 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
la durada d’ aquest contracte s’ ha establert en 1 any a comptar del dia 16 d’ abril de 2017 o,
per al cas que no es pugui formalitzar abans de la data indicada, a comptar del primer dia hàbil
següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’ un
any més.
5.- El valor estimat del contracte és de 235.665,54 euros i comprèn el valor base d’ aquest
contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 1 any (per un import de 81.200 €),
l’import de la seva possible pròrroga pel termini màxim d’ un any més (per un import de 81.200
€) i 73.265,54 € en concepte de possible modificació del contracte per al supòsit d’incorporació
del personal de l’ IMPO, organisme autònom d’aquest Ajuntament en procés de dissolució i
liquidació, com a plantilla de l’ Ajuntament, atenent la vigència inicial establerta per aquest
contracte i el període estimat per a la seva pròrroga. Tot això de conformitat amb el que preveu
l’ article 88 del TRLCSP.
6.- El pressupost màxim de licitació d’ aquest contracte s’ ha establert en 89.751,20 euros (IVA
inclòs al tipus del 21%), a raó de 81.200 euros el valor base del contracte i 8.551,20 euros en
concepte d’ IVA al tipus del 21% quant a la disciplina de seguretat en el treball es refereix, la
resta de la disciplina de vigilància de la salut exclosos els reconeixements mèdics i l’
especialitat d’ higiene industrial.
Aquesta quantitat ha estat calculada per una plantilla mitjana de 1.150 empleats i empleades i
per un número de 80 centres de treball i es desglossa de la següent manera:
Tipologia de serveis

Pressupost
de
licitació
(IVA
exclòs)
28.250 euros

Import de l’ IVA

Especialitat de Seguretat
21% (5.932,50 euros)
en el Treball
Especialitat de Vigilància 40.480 euros
Exempt
de
la
Salut
(Reconeixements
mèdics)
Especialitat de Vigilància 9.470 euros
21% (1.988,70 euros)
de la Salut (resta
disciplina vigilància de la
salut)
Especialitat
d’higiene 3.000 euros
21% (630,00 euros)
industrial
(serveis
complementaris
i
puntuals)
PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIÓ (IVA inclòs)

Pressupost màxim de
licitació (IVA inclòs, en
el seu cas)
34.182,50 euros
40.480,00 euros

11.458,70 euros

3.630,00 euros

89.751,20 euros

-El tipus màxim destinat a la disciplina de Seguretat en el Treball és de 28.250,00 euros més
5.932,50 euros, corresponents al 21% de l’IVA, resultant un pressupost màxim total de licitació
de 34.182,50 euros (IVA inclòs al percentatge indicat).
-El pressupost màxim destinat a la disciplina de Vigilància de la Salut és de 49.950 euros:
40.480 euros (IVA exempt, de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la Llei 37/1992, de
‘impost sobre el valor afegit) corresponents als reconeixements mèdics a la vista dels realitzats
en els exercicis precedents (80 % de la plantilla, el que equival a 920 treballadors), i 9.470
euros a la prestació de la resta de la disciplina de la vigilància de la salut, més 1.988,70 euros
en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent corresponent a aquesta darrera prestació de la resta
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de la disciplina de la vigilància de la salut, resultant un pressupost màxim total de licitació de
51.938,70 euros (IVA inclòs al percentatge indicat).
-El tipus màxim destinat a la contractació dels serveis complementaris i puntuals de
l’especialitat d’higiene industrial és de 3.000 euros, més 630 euros corresponents al 21% de
l’IVA, resultant un pressupost màxim total de licitació de 3.630 euros (IVA inclòs al percentatge
indicat)
7.- El sistema de determinació del preu del contracte quant a la prestació dels reconeixements
mèdics és per preus unitaris de manera que els empresaris interessats en participar en aquest
procediment hauran de formular les seves ofertes, quant a l’ especialitat de vigilància de la
salut (reconeixements mèdics) igualant o minorant a la baixa el preu unitari màxim de licitació
que es fixa per cada reconeixement mèdic en 44 euros (IVA exempt) atenent els preus actuals
de mercat. Quant a la prestació de la resta de la disciplina de vigilància de la salut exclosos els
reconeixements, i la seguretat en el treball hauran d’ igualar o minorar el pressupost màxim de
licitació establert per aquestes prestacions IVA exclòs (això és, 9.470 euros i 28.250 euros,
respectivament), indicant-ne l’ import de l’ IVA com a partida independent.
8.- D’ acord amb el que preveu el punt sisè de l’ informe tècnic emès pel Departament de
Gestió de la Prevenció i Salut Laboral a què s’ha fet referència en el primer antecedent
d’aquest document, no s’ ha considerat adient dividir l’ objecte d’ aquest contracte per lots atès
que una prestació integral del servei incrementa l’ eficàcia i l’ eficiència en l’ execució de les
prestacions, alhora que permet una major integració de les actuacions de prevenció de riscos
laborals dins del sistema de gestió general de l’ empresa, tal i com estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
9.- La despesa que se’n derivarà per a l’ any 2017 del contracte que sorgeixi arran la tramitació
d’ aquest expedient s’ estima en 63.573,77 euros (IVA inclòs al tipus del 21% quant a la
disciplina de seguretat en el treball es refereix, la resta de la disciplina de vigilància de la salut
exclosos els reconeixements mèdics i l’ especialitat d’ higiene industrial) i s’ haurà d’ atendre
amb càrrec a la partida pressupostària número 213-9204-22706 del pressupost municipal de
l’exercici 2017, en pròrroga de l’ any 2016.
Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a l’ any 2018 i posteriors que
comprengui la seva execució i/o pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
10.- De l’ expedient així format se’ n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del
que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, essent informat
favorablement en dates 7 i 13 de març de 2017, respectivament.
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la
definició dels articles 10 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i es troba sotmès a
regulació harmonitzada atès que la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública el propassat 18 d’ abril de 2016 sense que s’ hagi
transposat dins del termini establert per l’ ordenament jurídic espanyol, obliga a fer una
relectura de l’ esmentat Text Refós d’ acord amb l’ esmentada normativa comunitària i aquesta
darrera parla, entre d’ altres, de contractes de serveis harmonitzats en superar el seu valor
estimat uns determinats llindars (concretament, 209.000 euros) i no únicament dels que, tenint
un valor estimat superior a aquells llindars, estiguin inclosos dins les categories 1 a 16 de
l’annex II del TRLCSP.
D’ acord amb l’ exposat, la publicació d’ aquesta licitació es farà efectiva en el Diari Oficial de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament.
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2. En compliment d’ allò establert a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, la qual en no haver estat transposada resulta d’ aplicació respecte dels
procediments de contractació dels poders adjudicadors inclosos en l’ àmbit d’ aplicació de la
Directiva i sempre i quan les disposicions siguin incondicionals, clares i precises, admetent-se
només l’ efecte directe vertical ascendent (això és, les seves previsions poden ser invocades
pels particulars front les autoritats d’ un Estat Membre però no per un Estat contra un particular
ni entre particulars):
- Aquest contracte és de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada
Directiva, d’ acord amb el que s’ ha posat de manifest al fonament precedent.
- Els anuncis de licitació i adjudicació del present contracte hauran de contenir la informació
establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva, efectuar-se mitjançant els formularis
normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i enviar-se obligatòriament a l’ Oficina de
Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics.
- S’ ha justificat la decisió de no dividir en lots l’ objecte d’ aquest contracte a l’empara d’ allò
previst en el seu article 46, constituint la regla general la divisió dels objectes dels contractes en
lots.
- Els plecs reguladors d’ aquesta contractació es posaran a disposició dels empresaris com a
regla general de forma electrònica, d’ acord amb l’ article 53.
- S’ estableix la possibilitat de no adjudicar un contracte a l’ oferta econòmicament més
avantatjosa si no compleix les obligacions mediambientals, socials o laborals, d’ acord amb les
previsions de l’ article 56 i de no excloure a un operador econòmic en situació d’ insolvència si
es comprova que està en condicions d’ executar el contracte (veure article 57).
- En el moment de presentació de les ofertes, l’ Ajuntament acceptarà com a prova preliminar
el document europeu únic de contractació (article 59) en substitució de la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs. No obstant això, es podrà sol·licitar l’esmentada
documentació en qualsevol moment i l’ Ajuntament restarà obligat exigir-la a qui en resulti
escollit adjudicatari.
- S’ admetrà la modificació d’ aquest contracte quan es compleixin les tres condicions a què es
refereix l’ article 72, d’ entre les quals hi figura la següent: “per circumstàncies que un poder
adjudicador diligent no hagués pogut preveure”, així com també davant el supòsit que
expressament s’ ha recollit en els plecs reguladors d’ aquest contracte, això és, que el personal
de l’ IMPO – durant la vigència d’ aquest contracte i/o la seva possible pròrroga - passi a formar
part de la plantilla de l’ Ajuntament com a conseqüència del procés de dissolució i liquidació en
què es troba immers hores d’ ara, restant obligada l’Administració en tots els casos, a publicar
al Diari Oficial de la Unió Europea qualsevol d’ aquestes modificacions.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules
administratives particulars que s’acompanya a aquest informe.
4. Ateses les característiques de la present contractació i que no concorre cap altre motiu per
anar a un altre tipus de procediment, s’ha optat per adjudicar el contracte de referència
mitjançant procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi els
requisits de capacitat i solvència establerts en la clàusula 7 del plec abans esmentat, hi podrà
concórrer presentant-hi una proposició, de conformitat amb l’ article 157 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista en el TRLCSP.
6. L’expedient de contractació objecte del present informe s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
7. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 115
del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no
s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària
en matèria de contractació.
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8. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha anat precedida dels informes del secretari general i de l’
interventor municipal, els quals han estat emesos favorablement segons l’ exposat en el darrer
antecedent d’ aquest document.
9. 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 hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica la inclusió a l’ordre del dia de la Junta de Govern
Local, per la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 9/OBR- 4/17
corresponent al contracte per a la prestació d’ un servei de prevenció aliè, complementari del
servei propi de l’ Ajuntament de Badalona, per tal de cobrir les especialitats preventives de
seguretat en el treball i vigilància de la salut, així com també els serveis complementaris i
puntuals d’ higiene industrial, amb un pressupost màxim de licitació de 89.751,20 euros (IVA
inclòs al tipus del 21%), a raó de 81.200 euros el valor base del contracte i 8.551,20 euros en
concepte d’ IVA al tipus del 21% quant a la disciplina de seguretat en el treball es refereix, la
resta de la disciplina de vigilància de la salut exclosos els reconeixements mèdics i l’
especialitat d’ higiene industrial.
Aquesta quantitat ha estat calculada per una plantilla mitjana de 1.150 empleats i empleades i
per un número de 80 centres de treball i es desglossa de la següent manera:
Tipologia de serveis

Pressupost
de
licitació (IVA exclòs)

Especialitat de Seguretat 28.250 euros
en el Treball
Especialitat de Vigilància 40.480 euros
de
la
Salut
(Reconeixements mèdics)
Especialitat de Vigilància 9.470 euros
de
la
Salut
(resta
disciplina vigilància de la
salut)
Especialitat
d’higiene 3.000 euros
industrial
(serveis
complementaris
i
puntuals)
PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIÓ (IVA inclòs)

Import de l’ IVA

21% (5.932,50 euros)

Pressupost
màxim de licitació
(IVA inclòs, en el
seu cas)
34.182,50 euros

Exempt

40.480,00 euros

21% (1.988,70 euros)

11.458,70 euros

21% (630,00 euros)

3.630,00 euros

89.751,20 euros

SEGON.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- ATENDRE la despesa que se’n pot derivar del contracte que en sorgeixi arran la
tramitació d’ aquest expedient, la qual s’ estima en 63.573,77 euros (IVA inclòs al tipus del 21%
quant a la disciplina de seguretat en el treball es refereix, la resta de la disciplina de vigilància
de la salut exclosos els reconeixements mèdics i l’ especialitat d’ higiene industrial) amb càrrec
a la partida pressupostària número 213-9204-22706 del pressupost municipal de l’exercici
2017, en pròrroga de l’ any 2016.
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SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per a l’ any 2018 i posteriors
que comprengui la seva execució i/o pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, a la condició
suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis per atendre el seu pagament.

La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
QUART.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la cap del Servei d’ Organització i RRHH i a
l’Intervenció municipal.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, RESOLC d’acord amb la proposta
precedent, i disposo que es comuniqui aquesta proposta als departaments a què s’ha fet
referència, per al seu coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Proposar a l’Alcaldessa denegar una petició de subvenció 2016 per a una entitat de
Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta de denegació de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 0620105-SOLSUB2016/000019
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació Aprovació sol·licitud Subvenció
Tramitació: rdinària
Objecte de l’expedient
Denegació de petició de subvenció a l’entitat
ASSOCIACIÓ
ACOMPANYA’M. ESPAI PER CREIXER EN FAMÍLIA, NIF G-66015710
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre: Alcaldessa accidental
Bases de la convocatòria: Aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 31 de maig de 2016
Dates publicació anunci convocatòria11 d’agost de 2016
Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de setembre al 7 d’octubre de 2016
Vist l’informe tècnic de data 14 de febrer, de l’expedient de denegació de subvenció detallat a
continuació:
Expedient
0620105SOLSUB2016/000019

Interessat
ASSOCIACIÓ
ACOMPANYA’M. ESPAI
PER CREIXER EN
FAMÍLIA
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que consideren que l’entitat no reuneixen els requisits exigits a les bases específiques reguladores
de la concessió de subvencions municipals i en la normativa concordant, i en aplicació dels criteris
establerts.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en quant al procediment per a
l’arorgament o denegació de les subvencions.
Vist el que disposa el paràgraf 2 de l’art. 35 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques sobre la motivació dels actes que exhaureixin
dels procediments selectius i de concurrència competitiva.
Atès que l’òrgan competent per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva
és l’Alcaldessa, a proposta de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat.
CONCLUSIONS
Per tot això, es proposa:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldessa la denegació de la subvenció que a continuació es relaciona:
Expedient
0620105SOLSUB2016/000019

Interessat
ASSOCIACIÓ
ACOMPANYA’M. ESPAI
PER CREIXER EN
FAMÍLIA

Nif
Motiu de la denegació
G-66015710 Manca documentació i el
calendari d’atorgament de
subvenció i de execució no
s’ajusten
al
planificat
originalment.

Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions l’alcaldessa
per tal que proposi a la Junta de Govern Local, als efectes interessats.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de resolució i
els informes precedents, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n'ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local, pel seu debat i aprovació,
si escau.
ACORD
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) accepto els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior Proposta de resolució i el contingut dels
informes tècnics precedents, i resolc conformement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
3. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldessa de data 10-03-2017, avocar a la Junta,
aprovar plecs, despesa i licitació i procedir obertura procediment adjudicació obres c.
Mossèn Antón Fases I i II.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’Alcaldessa de data 10 03 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 32/C-7/15
Antecedents
L’alcaldessa, en avocació de competències per raons d’interès públic, en data 10 de març de
2017, va dictar una Resolució la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
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“PRIMER.- Avocar, per a l’adopció d’aquest acord, les competències delegades per l’alcaldessa en
la Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, ateses les raons de màxima
eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
SEGON .- Aprovar els plecs, la despesa i la licitació de l’expedient de contractació 093072-CNTCOBOB2015/000001 que es detalla a continuació:
Objecte del contracte Art 6 TRLCSP

Obres de Reurbanització del carrer Mossèn
Antón Fases I i II (entre c. Mossèn, tram
entre Av. Martí Pujol i c/ Sant Ignasi de
Loiola) -Barri del Centre
Procediment d’adjudicació
Codi CNT-COBOB CNT-Obres Obert
Tipus de tramitació
Ordinària
Classificació CPV
45230000
Classificació CPA-NACE de productes per 45.23
activitats
Naturalesa jurídica del contracte Art 6 i 19.1a de Contracte administratiu ordinari
la TRLCSP
Pressupost de licitació IVA exclòs (VEC)
773.629,21 €
IVA del pressupost de licitació
21%
Import de l’IVA del pressupost de licitació
162.462,13 €
Pressupost base de licitació, IVA inclòs
936.091,34 €
TERCER.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, segons allò previst
als articles 110, 150 i 157 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i al
plec de clàusules administratives particulars.
- La despesa derivada d’aquesta contractació, que està finançada amb càrrec a fons propis, es
farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació:
Aplicació pressupostària

Id.Op

Num.Op

Import

2017 S 411 1533 60100047

RC

12017000009552/1

936.091,34

QUART.- Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible en la propera sessió ordinària“
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències en
matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 .En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord amb
el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23 i 29 de
juny de 2015, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va
establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions de la
Resolució de 23 i 29 de juny de 2015, sens perjudici que l’alcaldia pugui assumir les atribucions
delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’urgència es consideri adequat, donant-ne
posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas ateses raons d’urgència i/o
per raons d’oportunitat.
4. 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 hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Proposta
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i considerant
que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al primer tinent d’alcalde i regidor de

Junta de Govern Local. Sessió núm. 9 / 20-03-2017

9

Secretaria General

Badalona Habitable, que elevi la proposta a la Junta de Govern Local per tal de donar-ne compte
de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 i 29 de juny de 2015,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcaldessa per tal que
l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la resolució a què
es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Proposicions urgents
1. Proposta. Donar compte de l'ampliació de termini per la conclusió de l'expedient
informatiu en relació amb l'informe Diagnosi de serveis públics.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Donar compte de l’ampliació del termini per a la conclusió de l’expedient informatiu
275/GEST-18/16, que s’havia fixat en tres mesos i que s’amplia en un mes i mig mes.
Òrgan al qual s’adreça: Junta Govern Local
Tramitació: Urgència.
Expedient informatiu: 275/GEST-18/16
Fets
1. En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar un acord, els punts
primer, segon i tercer del qual diuen de forma literal el següent:
“PRIMER. Incoar expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe
“Diagnosi de serveis públics. Plantejament de les propostes prioritàries per volum econòmic per a
2017 i següents”, en data 17 de juny de 2016, en relació al contracte de neteja viària, recollida i
trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries, formalitzat amb FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” el 28 d’abril de 2010.
Per a la tramitació de l’expedient, en la instrucció es practicaran les diligències que es considerin
necessàries per l’aclariment dels fets, amb tràmit d’audiència a les parts implicades, en el seu cas.
En el termini màxim de 3 mesos l’expedient informatiu haurà de finalitzar amb la redacció d’una
proposta d’actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament als àmbits que corresponguin, en base a
les actuacions practicades.
SEGON. Nomenar instructor de l’expedient al Secretari General de l’Ajuntament de Badalona,
senyor IMS i nomenar secretària a la lletrada municipal, senyora ECG.
TERCER. Donar trasllat de l’informe esmentat al punt primer a l’empresa adjudicatària del
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA”, i atorgar-li tràmit d’audiència, per
termini de 10 dies, per tal que formuli les al·legacions que estimi oportunes.
(...).”
2. En data 19 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el donar compte de les
actuacions practicades i ampliació de termini, en el marc de l’expedient informatiu 275/GEST18/16, amb relació al contracte de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i
deixalleries.
3. En dates 21 i 22 de febrer de 2017 i 13 de març de 2017 s’ha citat a comparèixer en aquestes
dependències municipals a la Sra. CLC, antiga cap del Departament Central de Contractació; la
Sra. MEO, cap del Servei Central de Contractació en el moment en què es va iniciar l’expedient
informatiu de referència; el Sr, VG, en representació de l’empresa LOVIC; el Sr. ELM, cap del
Servei de Via Pública i Mobilitat i el Sr. ROB, cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals i el Sr. JCM, autor de la diagnosis de serveis públics de constant referència;
respectivament i als efectes corresponents.
4. En data 1 de març de 2017 el secretari general de l’Ajuntament i instructor de l’expedient
informatiu 275/GEST-18/16 que, en la part suficient que aquí interessa, diu de forma literal el
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següent “(...) Per tot això, tenint en compte que el termini per a la conclusió de l’expedient
informatiu 275/GEST-18/16 es va fixar en tres mesos en l’acord de la Junta de Govern Local de
data 28 de novembre de 2016, cal procedir a l’ampliació del termini indicat en un mes i mig més, a
comptar des del dia 1 de març i fins el dia 18 d’abril de 2017, sens perjudici de la seva posterior
ampliació i donar compte d’aquesta ampliació a la Junta de Govern Local corresponent.”
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 23.2 a) correspon a la Junta de Govern Local, entre d’altres, l’assistència a
l’alcaldessa en l’exercici de llurs atribucions.
2. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al tinent
d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi aquesta proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar compte de l’ampliació del termini per a la conclusió de l’expedient
informatiu 275/GEST-18/16, per tal que aquest òrgan col·legiat es doni per assabentat.
PRIMER.- Declarar la urgència d’aquest acte.
SEGON.- Donar compte de l’ampliació del termini per a la conclusió de l’expedient informatiu
275/GEST-18/16, que s’havia fixat en tres mesos i que s’amplia en un mes i mig mes, pels motius
exposats en els antecedents d’aquesta proposta.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

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 accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig
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