Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

17
Junta de Govern Local
Ordinària
10 de juliol de 2017
09:15
Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (entresòl de l’edifici El Viver) en 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
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

Secretari general
Interventor
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Regidor

Àlex Mañas Ballesté

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de les sentències dictades pel TSJC, en el recurs 313/2014 i en el recurs
314/2014 interposats per l'Ajuntament contra les resolucions de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de data 21.04.14 (expedients de marca 3074381 i 3074386).
3. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 22/06/2017 relativa a l' aprovació de la
pròrroga dels contractes de dinamització i informació juvenil , lots 1,2,3 i 5, pel termini d' un any
més.
4. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 14/06/2017 d' aprovació de l' ordre de
continuïtat dels serveis d' infraestructures pel termini aproximat de 3 mesos a comptar del dia
09/06/2017.
5. Donar compte de la resolució per aprovar el projecte de millores urbanes a la zona industrial
Badalona Sud.
6. Aprovar els criteris de la signatura de les propostes de resolucions i d’acords dels òrgans de
govern i normes d’estil de les mateixes.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
7. Concedir, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de subvencions d'activitats,
programes o actuacions de caràcter cultural.
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Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm. 6 del mercat municipal provisional
Maignon.
9. Aprovar inicialment la Modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les
parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I.

Proposicions urgents

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 26 de juny
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de les sentències dictades pel TSJC, en el recurs 313/2014 i en el recurs
314/2014 interposats per l'Ajuntament contra les resolucions de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de data 21.04.14 (expedients de marca 3074381 i 3074386).
PROPOSTA D’ACORD I DONAR COMPTE
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució : Donar compte de les sentències dictades, en data 15.05.2017 i en data
25.05.2017 respectivament, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 313/2014 i en el recurs 314/2014
interposats per l’AJUNTAMENT DE BADALONA contra les resolucions de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM) de data 21.04.14 en el marc dels expedients de marca 3074381
i 3074386, i acordar no interposar recurs de cassació.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Expedients judicials: 518/ASS C-41/14.
Fets:
1. D’una banda, el TSJC dicta sentència número 388/2017, de data 15.05.17, en el marc del
recurs contenciós administratiu 313/2014 formulat per l’Ajuntament de Badalona contra la
resolució de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de data 21.04.14, mitjançant
la qual s'estimava el recurs d'alçada interposat per Mladen Dragicevic i s'anul·lava la resolució
de data 15.10.13 per la que es va atorgar el registre de la marca a nom de l'Ajuntament de
Badalona: "Badalona Shopping Night" (Expedient de Marca nº 3074381), i s'acordava la
denegació del registre esmentat.
La sentència declara desestimar el recurs presentat per la representació de l’Ajuntament de
Badalona contra la resolució de l’Oficina Española de Patentes y Marcas de data 21.04.14, que
va denegar el registre de la marca ”BADALONA SHOPPING NIGHT”. S’imposen les costes
processals a l’actora, costes que en cap cas superaran el màxim total de 800 euros.
2. D’altra banda, el TSJC dicta la sentència número 419/2017, de data 25.05.17, en el marc
del recurs contenciós administratiu 314/2014 formulat per l’Ajuntament de Badalona contra la
resolució de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de data 21.04.14, mitjançant
la qual s'estimava el recurs d'alçada interposat per M. D. i s'anul·lava la resolució de data
15.10.2013 per la que es va atorgar el registre de la marca a nom de l'Ajuntament de Badalona:
"Shopping Night Badalona" (Expedients de Marca nº 3074386), i s'acordava la denegació del
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registre esmentat.
La sentència declara desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Badalona contra la
resolució de 21.04.14 de l’Oficina Española de Patentes y Marcas, que es confirma per ser
ajustada a Dret. S’imposa a la Corporació recurrent el pagament de les costes causades, amb
el límit de la quantitat de 800 euros.
3. En data 31.05.17, a través de correu electrònic, l’advocada del despatx professional Roca
Junyent, SLP tramet la sentència esmentada al punt 1, la comenta i estudia la viabilitat jurídica de
la possible interposició de recurs de cassació contra la mateixa. A continuació es transcriu el
correu esmentat:
“(...) adjunt us enviem la Sentència de la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós –
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el marc del recurs
contenciós - administratiu 313/2014 que ens fou notificada ahir i que, com podreu observar,
desestima el recurs presentat per l’Ajuntament contra la resolució de l’Oficina Espanyola de
Patents i Marques de data 21 d’abril de 2014, en virtut de la qual es denegà el registre de la
marca “Badalona Shopping Night”.
Els motius en base els quals es desestima el recurs són els següent:
1) No pot estimar-se la invocació dels principis d’igualtat i de confiança legítima al·legant que
en d’altres supòsits les autoritats diferents han admès el registre de marques similars.
2) El Tribunal considera que existeix una identitat en la part més significativa de les
denominacions (ambdues inclouen la referència “Shopping night” i es refereixen a la mateixa
classe 35 –publicitat- i al mateix sector de mercat). Per aquest motiu, és previsible que pugui
generar-se confusió respecte una altra marca que es limita a afegir la denominació d’un ciutat.
La Sentència imposa les costes a l’Ajuntament, fins a un màxim de 800 euros.
Contra la Sentència és possible interposar recurs de cassació. El termini per a la seva
interposició finalitza el dia 13 de juliol de 2017.
La viabilitat d’un possible recurs de cassació vindria condicionada per la necessària acreditació
de la concurrència, en el cas que ens ocupa, d’interès cassacional objectiu per a la formació de
jurisprudència.
Segons el previst a l’article 88.2 de la LJCA:
“2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo
expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se
impugna:
a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho
estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros
órganos jurisdiccionales hayan establecido.
b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los
intereses generales.
c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto
del proceso.
d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con
rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de
inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una
doctrina constitucional.
f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la
intervención de éste a título prejudicial.
g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de
carácter general.
h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre
Administraciones públicas.
i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:
a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la
razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al
considerarla errónea.
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c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que
esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de
supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional.
e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.
No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por
auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.
Al nostre entendre, l’únic motiu en el que podria basar-se un possible recurs de cassació seria
l’aplicació errònia d’un criteri jurisprudencial prèviament establert en relació a assumptes
similars al que ens ocupa en els que els tribunals hagin pogut concloure que els elements
identificats en la marca, a l’incloure el nom de la ciutat en la mateixa, no generen confusió
respecte d’altres.
Restem a la vostra disposició per a comentar qualsevol aspecte que considereu oportú en
relació
a la Sentència notificada (...)”.
4. En data 06.06.17, a través de correu electrònic, l’advocada del despatx professional Roca
Junyent, SLP tramet la sentència esmentada al punt 2 i la comenta. A continuació es transcriu el
correu esmentat:
“(...) adjunt us enviem la Sentència número 419/2017 de la Secció Cinquena de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el marc del
recurs contenciós - administratiu 314/2014 que ha estat notificada avui i que, com podreu
observar, desestima el recurs presentat per l’Ajuntament contra la resolució de l’Oficina
Espanyola de Patents i Marques de data 21 d’abril de 2014, en virtut de la qual es denegà el
registre de la marca “Badalona Shopping Night”, remetent-se íntegrament a allò exposat a la
Sentència número 388/2017, de 15 de maig, que us vam remetre el passat dia 31 de maig.
Tal i com us vam indicar en relació a l’anterior procediment, els motius en base els quals es
desestima el recurs són els següent:
1) No pot estimar-se la invocació dels principis d’igualtat i de confiança legítima al·legant que
en d’altres supòsits les autoritats diferents han admès el registre de marques similars.
2) El Tribunal considera que existeix una identitat en la part més significativa de les
denominacions (ambdues inclouen la referència “Shopping night” i es refereixen a la mateixa
classe 35 –publicitat- i al mateix sector de mercat). Per aquest motiu, és previsible que pugui
generar-se confusió respecte una altra marca que es limita a afegir la denominació d’un ciutat.
La Sentència imposa les costes a l’Ajuntament, fins a un màxim de 800 euros.
Contra la Sentència és possible interposar recurs de cassació. El termini per a la seva
interposició finalitza el dia 19 de juliol de 2017.
Restem a la vostra disposició per a comentar qualsevol aspecte que considereu oportú en
relació a ambdues sentències (388/2017 i 419/2017) (...)”.
5. En data 31.05.17 i en data 07.06.17 el Gabinet Jurídic tramet al cap del Servei de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Turisme les sentències esmentades al punt 1 i al punt 2 de la
present resolució. El cap del Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme
informa, a través de correus electrònics de data 08.06.17 i 13.06.17 que entén que no és
convenient interposar recurs de cassació contra les sentències anteriorment esmentades.
6. La propera sessió de la Junta de Govern Local està prevista pel dia 10 de juliol de 2017,
sessió, en la que s’haurà de donar compte de les sentències de referència, d’una banda i, de
l’altra, s’haurà d’acordar la no interposició de recurs de cassació contra les mateixes.
Fonaments de dret
1.L'objecte d'aquest expedient és informar de les sentències de data 15.05.2017 i 25.05.17
dictades, per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs 313/2014 i 314/2014 respectivament, i acordar la no
interposició de recurs de cassació.
2. Conforme als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, l’òrgan encarregat de l’activitat que fou objecte del
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recurs contenciós administratiu formulat ha de procedir a l'execució de la decisió jurisdiccional
portant a terme les actuacions necessàries pel seu compliment.
3. D’acord amb el que preveuen l’article 53.3 i 54.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.3 i
23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local amb relació a
l’article 103 de la LJCA, el titular de l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és
l'alcaldessa de la corporació. L’esmentada competència està delegada en el tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica per decret d’alcaldia de data 23 i 29 de juny de
2015.
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 departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Conclusions i Proposta:
PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la sentència número 388/2017 dictada
en data 15.05.17 per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 313/2014 i donar compte de la sentència
número 419/2017 dictada, en data 25.05.17, també per la Sala del Contenciós Administratiu,
Secció Cinquena, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 314/2014.
SEGON.- Acordar, a la vista de l’informe de ROCA JUNYENT SLP en relació als casos de
referència, no interposar recurs de cassació contra les sentències abans esmentades.
TERCER.- Encarregar el compliment de l’execució de les sentències dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el marc del recurs 313/2014 i del recurs 314/2014, al cap
del Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme d’aquest Ajuntament i al 2n
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible.
QUART.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixen en ordre al bon
fi i execució del precedent acord
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
3. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 22/06/2017 relativa a l' aprovació
de la pròrroga dels contractes de dinamització i informació juvenil , lots 1,2,3 i 5, pel
termini d' un any més.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 22 de juny de 2017
relativa a l’ aprovació de la pròrroga pel termini d’un any més (període comprès de l’ 1 de juny
de 2017 al 31 de maig de 2018) dels contractes relatius a la prestació dels serveis de
dinamització i informació juvenil de Badalona, subscrits amb:
- INICIATIVES I PROGRAMES SL amb NIF B59545913 – Lot 1 (als centres de secundària), 2
(de la ciutat, Badiu Jove) i 3 (del barri de Lloreda)
- FUNDACIÓ PERE TARRES amb NIF R5800395E – Lot 5 (del barri de Morera)
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 30/OBR- 7/12
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 22 de juny de 2017, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015.
SEGON.- APROVAR la pròrroga pel termini d’ un any més (i més concretament, del dia 1 de
juny de 2017 al dia 31 de maig de 2018) del contractes subscrits en data 13 de maig de 2016
per als lots 2 (de ciutat, Badiu Jove) i 3 (del barri de Lloreda) amb l’empresa INICIATIVES I
PROGRAMES SL amb NIF B59545913 i en la mateixa data per al lot 5 (del barri de Morera)
amb la FUNDACIO PERE TARRES amb NIF R5800395E; en data 26 de maig de 2014 per al
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lot 1 (als centres de secundària) i cedit a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL, amb NIF
B59545913 per resolució de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 (en els termes de l’informe
tècnic de data 5 de maig de 2015 emès pel departament d’Esports), a resultes de la tramitació
de l’expedient indexat amb el número 30/OBR-7/12 relatiu a la prestació dels serveis de
dinamització i informació juvenil de Badalona, d’acord amb les mateixes condicions que
resultaren adjudicades i amb els termes que s’ exposen en l’informe tècnic de data 8 de maig
de 2017 emès pel cap del Departament de Joventut.
Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga d’aquests
contractes per a cadascun del lots esmentats, de conformitat amb les dades incloses en
l’esmentat informe tècnic de 232.096,09 euros (IVA inclòs al tipus del 10% quant als lots 1, 2 i 3
es refereix perquè el lot 5 està exempt d’ IVA), a raó de 88.986,29 euros el lot 1; 91.575,00
euros el lot 2; 26.928,32 euros el lot 3 i 24.606,48 euros el lot 5.
TERCER.- ATENDRE la despesa que s’ estima que se’n derivi de la pròrroga d’ aquests
contractes per a l’ any 2017 amb càrrec a la partida pressupostària número 10153000-326522799 del pressupost municipal de l’ exercici 2017, a raó del detall per lots que hi figura a
continuació:
LOTS

1

DESPESA
IMPUTABLE
JUNY
–
DESEMBRE
2017
(IVA
inclòs, en el
seu cas)
48.537,98 €

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

NUMERO
OPERACIO

CONTRACTISTA

12017000018421/1

INICIATIVES
I
PROGRAMES SL
INICIATIVES
I
PROGRAMES SL
INICIATIVES
I
PROGRAMES SL
FUNDACIÓ PERE
TARRES

10153000/3265/22799
2

49.950,00 €

12017000020974/1
10153000/3265/22799

3

14.688,17 €

12017000018426/1
10153000/3265/22799

5

14.353,78 €

12017000020986/1
10153000/3265/22799

SOTMETRE la despesa que es pugui derivar de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable a
l’exercici 2018, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL amb NIF
B59545913 i a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E, COMUNICAR-LA al cap
de Servei d’Esports i Joventut i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals i
PUBLICAR-LA al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
CINQUÈ.- REQUERIR a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES SL i a la FUNDACIÓ PERE
TARRÉS perquè en el termini màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució,
formalitzin amb aquesta corporació l’annex corresponent a la pròrroga de cadascun dels
esmentats contractes.
SISÈ.- DONAR COMPTE de l’ adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
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
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure 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 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.
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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 de resolució
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 tercer Tinent d’alcalde i
regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió
de la Junta de Govern Local, de la proposta de donar compte de la resolució a què es fa
referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
4. Donar compte de la resolució de l' alcaldessa de data 14/06/2017 d' aprovació de l'
ordre de continuitat dels serveis d' infraestructures pel termini aproximat de 3 mesos a
comptar del dia 09/06/2017.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 14 de juny de 2017
relativa a l’ aprovació de l’ ordre de continuïtat de la prestació dels serveis d’infraestructures per
a l’ organització d’ actes culturals, lúdics i socials en el municipi de Badalona per part de l’actual
prestatari d’ aquests serveis pel termini aproximat de tres mesos més a comptar del dia
9/06/2017, termini en què es preveu que es resolgui l’ expedient de contractació que s’ està
tramitant en paral·lel a aquest amb el número 14/OBR- 5/17.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 53/OBR- 10/14
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 14 de juny de 2017, una resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, atenent les peticions de
realització d’ actes culturals, lúdics i socials que s’ estan encarregant per part dels diversos
departaments municipals per a l’ any 2017 al municipi de Badalona a comptar del dia
09/06/2017 (finalitzant el contracte que regulava aquesta prestació de serveis el propassat dia
08/06/2017 i trobant-se hores d’ ara el nou expedient administratiu que s’ ha encetat per tal de
renovar-lo en fase de presentació de proposicions).
SEGON.- APROVAR la continuïtat sol·licitada i reiterada – mitjançant informes del maig i juny d’
enguany - pel Departament tècnic municipal promotor, gestor i responsable del contracte dels
serveis d’infraestructures necessaris per a l’organització, per part de l’Ajuntament, dels actes
culturals, lúdics i socials que es realitzin al municipi de Badalona, sens perjudici d’ allò exposat
per l’ interventor general en el seu informe de data 2 de juny de 2017 i tenint en compte allò
exposat en els fonaments 1 a 4 d’ aquest document principalment – de la prestació d’ aquests
serveis per part del seu actual prestatari, l’ empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, en les
mateixes condicions que fins ara venien sent d’ aplicació i fins que en resulti escollit un
adjudicatari arran la tramitació de l’ expedient 14/OBR-5/17, estimant-se el període de la
continuïtat en uns 3 mesos a comptar del dia 9 de juny de 2017, atès que l’ expedient
administratiu a què s’ ha fet referència es troba en el moment d’ emetre’s aquest document en
fase de presentació de proposicions.
TERCER.- ALLIBERAR la quantitat de 28.250 euros (IVA inclòs) respecte la quantitat
inicialment retinguda per import total de 51.309,78 € a raó del detall per partides i pels imports
que s’ assenyalen en l’ informe tècnic de data 17 de maig de 2017 emès pel cap d’
Infraestructures del Departament de Protocol i Relacions Institucionals i el director del Gabinet
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d’ Alcaldia i Comunicació (P. Res. De data 20/01/2016), als efectes d’ atendre les despeses
que s’ estima que se’n derivin de la prestació dels serveis descrits en l’ acord precedent pel
període de continuïtat en la seva prestació que es proposa.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL i
COMUNICAR-LA al cap d’ Infraestructures del Departament de Protocol i Relacions
Institucionals, al director del Gabinet d’ Alcaldia i Comunicació, a Tresoreria, a la Intervenció
municipal i a la Secretaria General.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
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
de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure acord cinquè).
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 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.
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 de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord cinquè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer Tinent d’alcalde i
regidor de l’ Ambit de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió
de la Junta de Govern Local, de la proposta de donar compte de la resolució a què es fa
referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar compte
formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
5. Donar compte de la resolució per aprovar el projecte de millores urbanes a la zona
industrial Badalona Sud.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’Alcaldessa de data 15/06/2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 29/P-8/17
Antecedents
L’alcaldessa, en avocació de competències per raons d’interès públic, en data 15 de juny de
2017, va dictar una Resolució la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“UNIC.- Aprovar el Projecte de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud:
Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de
fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av
Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i
Av Alfons XII, i tota la documentació que el forma, amb un import total de 2.140.874,50 € (valor
estimat d’import 1.769.317,77 € i 21 % d’IVA aplicable d’import 371.556,73 €).
Aquest projecte inclou com a documentació separada les corresponents a:
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- El projecte tècnic de Millora del reaglomerat en diversos carrers de la zona industrial
Badalona Sud (Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez Brusson, Passatge de Doplà,
Passatge Moixó i Av Alfons XII), redactat pels tècnics municipals del Servei de Projectes i
Control d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme. El pressupost total d’aquest projecte és de
1.465.132,50 € i inclou el pressupost de les obres, per import 1.461.562,50 € (valor estimat
1.207.902,89 € i 21% IVA aplicable de 253.659,61 €) i el pressupost de coordinació de
seguretat i salut, per import 3.570,00 € (valor estimat 2.950,41 € i 21% IVA aplicable de 619,59
€)
- El projecte per a la millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic,
implantació de fibra òptica i de serveis smart city a diversos carrers de la zona industrial
Badalona Sud, redactat per l’enginyer industrial F.P.R., amb un pressupost total de 634.742,00
€ (valor estimat 524.580,17 € i 21% IVA aplicable de 110.161,84 €).
- Les Bases Tècniques d’implantació d’un sistema de gestió i publicació d’empreses locals al
Polígon Badalona Sud (señalèptica), redactat pel tècnic municipal del Departament
d’Informàtica, amb un pressupost total de 41.000,00 € (valor estimat 33.884,30 € i 21% IVA
aplicable de 7.115,70 €).
Els documents tècnics que formen part dels tres projectes que s’aproven –i que són memòries
explicatives, pressuposts integrats per estats d’amidaments, preus descomposts, resums, Plecs
de Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs,
Estudis bàsics de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24
d’octubre així com les Bases tècniques de la señalèptica, que conté totes les dades bàsiques,
generals i particulars per definir el seu objecte-- prèvia supervisió i verificació del seu contingut,
han estat informades favorablement.
La documentació aprovada podrà ser examinada en els enllaços de la web municipal següent:
http://projectesurbanisme.badalona.cat http://badalona.cat/projectesurbanisme.”
Proposta
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord tercer de la resolució de delegació de
competències de l’alcaldessa en Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2015 i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al primer tinent d’alcalde i
regidor de 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.
6. Aprovar els criteris de la signatura de les propostes de resolucions i d'acords dels
òrgans de govern i normes d'estil de les mateixes.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovar els criteris de signatura de les propostes de resolucions i dels acords dels
òrgans de govern i de les normes d`estil de les mateixes.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Organització municipal
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
En el marc del procés d’implementació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de las Administracions Públiques (LPAC) i de Règim Jurídic del Sector
Públic (LRJSP) respectivament, les quals instauren la tramitació electrònica com a l’única forma
de substanciar el procediment administratiu, s’ha considerat convenient homogeneïtzar la
signatura de les propostes de les decisions dels òrgans de govern en els procediments
instruïts.
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De conformitat amb l’art. 172 i 175 del ROF, als expedients administratius informarà el
responsable de la dependència encarregada de la tramitació del corresponent procediment i,
en el cas que es tracti d’informes que resolguin els procediments, aquests informes es
redactaran en forma de proposta de resolució i amb el contingut establert pel propi article 175.
En aquest sentit, s’estableix que tots els informes propostes de resolucions o d’acords es
formulin d’acord amb les següents pautes:
 Les propostes de resolucions dels òrgans de govern unipersonals requereixen la signatura
del/de la cap del Servei responsable de la tramitació del procediment, del/de la cap del Servei
Jurídic i Administració General de l’àmbit que correspongui per raó de la matèria i la signatura o
informe favorable de l’Interventor de Fons municipal i, seran elevades a l’alcaldessa o als
regidors o regidores delegats competents per a la seva resolució.
 Les propostes d’acords dels òrgans de govern col·legiats requereixen la signatura del/de la
cap del Servei responsable de la tramitació del procediment, del/de la cap del Servei Jurídic i
Administració General de l’àmbit que correspongui per raó de la matèria i la signatura o informe
favorable de l’Interventor de Fons municipal i, seran elevades per l’alcaldessa o pels regidors o
regidores delegats/des competents, al Ple o a la Junta de Govern Local per a l’adopció del
corresponent acord.
D’altra banda, es considera necessari que totes les propostes de resolució i propostes d’acord
emeses pels serveis municipals tinguin una uniformitat estilística per donar coherència a tota la
documentació municipal. Per aquest motiu, els documents emesos pels serveis municipals
s’han d’elaborar seguint unes determinades normes d’estil.
FONAMENTS DE DRET
Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de las Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Atesa la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i d’altres d’aplicació.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignat considera que, de conformitat
amb la normativa vigent, la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar els criteris de signatura de les propostes de resolucions i dels acords dels
òrgans de govern i de les normes d`estil de les mateixes, que són els següents:
- Les propostes de resolucions dels òrgans de govern unipersonals requereixen la signatura
del/de la cap del Servei responsable de la tramitació del procediment, del/de la cap del Servei
Jurídic i Administració General de l’àmbit que correspongui per raó de la matèria i la signatura o
informe favorable de l’Interventor de Fons municipal i, seran elevades a l’alcaldessa o als
regidors o regidores delegats competents per a la seva resolució.
- Les propostes d’acords dels òrgans de govern col·legiats requereixen la signatura del/de la
cap del Servei responsable de la tramitació del procediment, del/de la cap del Servei Jurídic i
Administració General de l’àmbit que correspongui per raó de la matèria i la signatura o informe
favorable de l’Interventor de Fons municipal i, seran elevades per l’alcaldessa o pels regidors o
regidores delegats/des competents, al Ple o a la Junta de Govern Local per a l’adopció del
corresponent acord.
SEGON. Totes les propostes de resolució i propostes d’acord emeses pels serveis municipals
s’han d’elaborar seguint els següents criteris d’estil:
Lletra: Arial
Cos: 10 o 11
Interlineat: senzill
Paràgraf: justificat
Marge dret: 3 cm.
Marge esquerre: 3 cm.
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TERCER. Notificar als interessats aquesta resolució i comunicar-la a la resta dels Serveis i
Departaments municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels acords precedents.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
7. Concedir, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de subvencions
d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 50022116-CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 16/S-1/17
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS
CNJ-SOLS
Aprovació
conjunta
sol·licituds
Subvencions
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de
subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural
ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per
una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès
social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o
siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres, caràcter cultural, desenvolupats durant l’any
2017. Les Bases van estar publicades al BOPB de data 10 de març de 2017, en tràmit
d’informació pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que
es considerin oportunes.
2. En data 13 de març de 2017, l’Alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura, que realitzin durant
l’any 2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local
que complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 17 de març de
2017 al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des
del dia 20 de març fins al dia 18 d’abril.
3. S’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics dels expedients de proposta de
concessió de subvencions, que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i segons la justificació tècnica, s’expressa que l’activitat que es proposa
subvencionar es considera d’interès públic però no necessària pel compliment i realització
d’una competència pròpia municipal. El projecte o activitat d’interès públic-cultural proposat per
a la subvenció, el presta, el gestiona i l’organitza l’entitat sol·licitant, per la qual cosa es
considera que ha de ser incentivada i fomentada per l’administració i proposa l’atorgament de
la subvenció indicada a l’entitat promotora en aplicació dels criteris establerts, segons es
detalla a continuació:
Exp
0639SOLSUB2017/000013
0639SOLSUB2017/000017
0639SOLSUB2017/000018

Interessat
ASSOCIACIO CULTURAL
FESTA DEL DIBUIX
ATENEU
CULTURAL
LLEFIA DE BADALONA
CIRCOL
CATOLIC
DE
BADALONA

NIF
Objecte
G6693360-7 col·laborar amb la 4ª Festa del Dibuix
2017
G6026027-0 col·laborar amb el cicle anual de
Sardanes a Llefià
G0871334-9 participar amb els projectes: A plec
2017 i CorNadal (la sopa de pedres)
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Exp
0639SOLSUB2017/000022
0639SOLSUB2017/000023
0639SOLSUB2017/000025

0639SOLSUB2017/000027

0639SOLSUB2017/000028

0639SOLSUB2017/000029
0639SOLSUB2017/000031
0639SOLSUB2017/000032
0639SOLSUB2017/000035
0639SOLSUB2017/000036
0639SOLSUB2017/000037
0639SOLSUB2017/000039

Interessat
ASSOCIACIO
TEATRAL
MAGIC EMPENTA
ASSOCIACIO
PASSADA
DE SANT ANTONI ABAT
ASSOCIACIO
PER
LA
PROMOCIO
D’ESPECTACLE INFANTIL
I JUVENIL
HERMANDAD SANTISIMO
CRISTO REDENTOR Y
NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD
ASSOCIACIO TALLERBDN

NIF
Objecte
G6522900-7 col·laborar amb la producció teatral
per a la sensibilització cultural 2017
G5842901-0 participar amb la 141è Aniversari de
la Passada de Sant Antoni Abat
G6093192-0 col·laborar amb la programació
estable de teatre infantil i juvenil a
Badalona durant l'any 2017
G5806244-9 col·laborar amb l'organització de la
Setmana Santa

G6389102-2 col·laborar amb diferents activitats:
'curs d'iniciació a la fusta per a
adults', 'exposició REFUGI D'ÀNIMA i
visita des de Badalona' i 'Brindis per
l'escultura'
AMICS DEL PESSEBRE DE G6190181-5 participar amb la Mostra de Diorames
BADALONA
de Nadal 2017
SOCIEDAD CORAL LA G5808333-8 col·laborar amb el Cicle de Concerts
BADALONENSE
DE
de la Coral
BADALONA
OMNIUM CULTURAL
G0831007-0 participar amb les següents activitats
culturals:
Premi
Singladura
i
Concerts als Badius
ASSOCIACIO
DE
LA G6573521-9 col·laborar amb el cicle de concerts
GUITARRA DE BADALONA
amb guitarra durant l'any 2017
THE
CRYPTS G6397242-6 col·laborar amb el Cryptshow Festival
PRODUCTIONS
2017
ASSOCIACIO CULTURAL G6323336-5 col·laborar amb l'11è cicle de poesia
DE POESIA PONT DEL
a Badalona 'POESIA i Cia 2017'
PETROLI
FUNDACIO
PRIVADA G6378115-7 col·laborar amb l'activitat 'Arpilleres
ATENEU SANT ROC
2017'

4. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i ha efectuat l’anotació comptable en
fase d’autorització de despesa, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

0639SOLSUB2017/0
00013

120170000
21815/1

0639SOLSUB2017/0
00017

120170000
21714/1

0639SOLSUB2017/0
00018
0639SOLSUB2017/0
00022

120170000
21715/1

0639SOLSUB2017/0
00023

120170000
21716/1

0639SOLSUB2017/0

120170000
21717/1

120170000
21732/1

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
ADRC 2017
N 500,00
51220049
3347 48906

Import a Nom
justificar
1.383,81 ASSOCIACIO
CULTURAL
FESTA
DEL
DIBUIX
ADRC 2017
N 850,00
4.000,00 ATENEU
51220049
CULTURAL
3347 48906
LLEFIA
DE
BADALONA
ADRC 2017
N 2.000,00 10.590,00 CIRCOL
51220049
CATOLIC DE
3347 48906
BADALONA
ADRC 2017
N 300,00
810,00
ASSOCIACIO
51220049
TEATRAL
3347 48906
MAGIC
EMPENTA
ADRC 2017
N 1.100,00 6.662,14 ASSOCIACIO
51220049
PASSADA DE
3347 48906
SANT ANTONI
ABAT
ADRC 2017
N 1.000,00 15.528,00 ASSOCIACIO
51220049
PER
LA
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Exp

Op

Tipus

0639SOLSUB2017/0
00027

120170000
21720/1

ADRC

0639SOLSUB2017/0
00029

120170000
21728/1

ADRC

0639SOLSUB2017/0
00028
0639SOLSUB2017/0
00031

120170000
21727/1

ADRC

120170000
21721/1

ADRC

0639SOLSUB2017/0
00032
0639SOLSUB2017/0
00035

120170000
21737/1

ADRC

120170000
21738/1

ADRC

0639SOLSUB2017/0
00036
0639SOLSUB2017/0
00037

120170000
21740/1

ADRC

120170000
21741/1

ADRC

0639SOLSUB2017/0
00039

120170000
21742/1

ADRC

00025

Aplicació
Import
pressupostària
3347 48906

Import a Nom
justificar
PROMOCIO
D’ESPECTAC
LE INFANTIL I
JUVENIL
2017
N 1.910,00 7.500,00 HERMANDAD
51220049
SANTISIMO
3347 48906
CRISTO
REDENTOR Y
NUESTRA
SEÑORA DE
LA SOLEDAD
2017
N 1.250,00 3.000,00 AMICS
DEL
51220049
PESSEBRE
3347 48906
DE
BADALONA
2017
N 1.250,00 4.188,00 ASSOCIACIO
51220049
TALLERBDN
3347 48906
2017
N 500,00
9.300,00 SOCIEDAD
51220049
CORAL
LA
3347 48906
BADALONENS
E
DE
BADALONA
2017
N 1.600,00 6.134,10 OMNIUM
51220049
CULTURAL
3347 48906
2017
N 1.200,00 6.500,00 ASSOCIACIO
51220049
DE
LA
3347 48906
GUITARRA DE
BADALONA
2017
N 2.000,00 8.284,00 THE CRYPTS
51220049
PRODUCTION
3347 48906
S
2017
N 400,00
2.000,00 ASSOCIACIO
51220049
CULTURAL
3347 48906
DE
POESIA
PONT
DEL
PETROLI
2017
N 1.000,00 3.250,00 FUNDACIO
51220049
PRIVADA
3347 48906
ATENEU
SANT ROC

NIF

G5806244-9

G6190181-5

G6389102-2

G5808333-8

G0831007-0

G6573521-9

G6397242-6

G6323336-5

G6378115-7

FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1. Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2. Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i
execució amb les altres administracions públiques.
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3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions
públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit
territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport a
les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els museus i
altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té per
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat
d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que
estableix l’article 121 d’aquest Reglament.
4. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art. 122 del
ROAS, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
5. En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a
l’establiment de les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i
les seves fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
6. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la
corresponent regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2016 -BEP-,
concretament a l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
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 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant LGS).
 RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).
 La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
 La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).
 Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
 Les Bases d’execució del Pressupost General.
 Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
8. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix,
la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 23 i 29 de juny de 2015
CONCLUSIONS
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions de Cultura que a continuació
es relacionen:
Exp
0639SOLSUB2017/000013
0639SOLSUB2017/000017
0639SOLSUB2017/000018

Interessat
ASSOCIACIO CULTURAL FESTA
DEL DIBUIX
ATENEU CULTURAL LLEFIA DE
BADALONA
CIRCOL CATOLIC DE BADALONA

0639ASSOCIACIO
SOLSUB2017/000022 EMPENTA

TEATRAL

MAGIC

0639ASSOCIACIO PASSADA DE SANT
SOLSUB2017/000023 ANTONI ABAT
0639ASSOCIACIO PER LA PROMOCIO
SOLSUB2017/000025 D’ESPECTACLE
INFANTIL
I
JUVENIL

NIF
Objecte
G6693360-7 col·laborar amb la 4ª Festa
del Dibuix 2017
G6026027-0 col·laborar amb el cicle anual
de Sardanes a Llefià
G0871334-9 participar amb els projectes:
A plec 2017 i CorNadal (la
sopa de pedres)
G6522900-7 col·laborar amb la producció
teatral per a la sensibilització
cultural 2017
G5842901-0 participar amb la 141è
Aniversari de la Passada de
Sant Antoni Abat
G6093192-0 col·laborar
amb
la
programació
estable
de
teatre infantil i juvenil a
Badalona durant l'any 2017
G5806244-9 col·laborar amb l'organització
de la Setmana Santa

0639HERMANDAD
SANTISIMO
SOLSUB2017/000027 CRISTO REDENTOR Y NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
0639ASSOCIACIO TALLERBDN
G6389102-2 col·laborar amb diferents
SOLSUB2017/000028
activitats: 'curs d'iniciació a la
fusta per a adults', 'exposició
REFUGI D'ÀNIMA i visita
des de Badalona' i 'Brindis
per l'escultura'
0639AMICS DEL PESSEBRE DE G6190181-5 participar amb la Mostra de
SOLSUB2017/000029 BADALONA
Diorames de Nadal 2017
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Exp
0639SOLSUB2017/000031
0639SOLSUB2017/000032

Interessat
NIF
SOCIEDAD
CORAL
LA G5808333-8
BADALONENSE DE BADALONA
OMNIUM CULTURAL
G0831007-0

0639ASSOCIACIO DE LA GUITARRA G6573521-9
SOLSUB2017/000035 DE BADALONA
0639THE CRYPTS PRODUCTIONS
G6397242-6
SOLSUB2017/000036
0639ASSOCIACIO
CULTURAL
DE G6323336-5
SOLSUB2017/000037 POESIA PONT DEL PETROLI
0639FUNDACIO
SOLSUB2017/000039 SANT ROC

PRIVADA

ATENEU G6378115-7

Objecte
col·laborar amb el Cicle de
Concerts de la Coral
participar amb les següents
activitats culturals: Premi
Singladura i Concerts als
Badius
col·laborar amb el cicle de
concerts amb guitarra durant
l'any 2017
col·laborar amb el Cryptshow
Festival 2017
col·laborar amb l'11è cicle de
poesia a Badalona 'POESIA i
Cia 2017'
col·laborar amb l'activitat
'Arpilleres 2017'

SEGON.- Proposar aprovar la despesa i el posterior pagament dels expedients de concessió
de subvencions relacionats a l'apartat primer de la present proposta, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal de depeses, a les referències
d’expedient, números d'operació i imports relacionats a continuació:

Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostà
ria
2017
N 500,00
51220049
3347 48906

Import
a Nom
justificar

NIF

1.383,81

G6693360-7

063912017000021815/
SOLSUB2017/000013 1

ADRC

063912017000021714/
SOLSUB2017/000017 1

ADRC

2017
N 850,00
51220049
3347 48906

4.000,00

063912017000021715/
SOLSUB2017/000018 1

ADRC

10.590,00

063912017000021732/
SOLSUB2017/000022 1

ADRC

2017
N 2.000,00
51220049
3347 48906
2017
N 300,00
51220049
3347 48906

063912017000021716/
SOLSUB2017/000023 1

ADRC

2017
N 1.100,00
51220049
3347 48906

6.662,14

063912017000021717/
SOLSUB2017/000025 1

ADRC

2017
N 1.000,00
51220049
3347 48906

15.528,00

063912017000021720/
SOLSUB2017/000027 1

ADRC

2017
N 1.910,00
51220049
3347 48906

7.500,00

063912017000021728/
SOLSUB2017/000029 1

ADRC

2017
N 1.250,00
51220049
3347 48906

3.000,00

063912017000021727/
SOLSUB2017/000028 1

ADRC

2017
N 1.250,00
51220049
3347 48906

4.188,00
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ASSOCIACIO
CULTURAL
FESTA
DEL
DIBUIX
ATENEU
CULTURAL
LLEFIA
DE
BADALONA
CIRCOL
CATOLIC DE
BADALONA
ASSOCIACIO
TEATRAL
MAGIC
EMPENTA
ASSOCIACIO
PASSADA DE
SANT ANTONI
ABAT
ASSOCIACIO
PER
LA
PROMOCIO
D’ESPECTAC
LE INFANTIL I
JUVENIL
HERMANDAD
SANTISIMO
CRISTO
REDENTOR Y
NUESTRA
SEÑORA DE
LA SOLEDAD
AMICS
DEL
PESSEBRE
DE
BADALONA
ASSOCIACIO
TALLERBDN

G6026027-0

G0871334-9

G6522900-7

G5842901-0

G6093192-0

G5806244-9

G6190181-5

G6389102-2
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Exp

Op

Tipus

063912017000021721/
SOLSUB2017/000031 1

ADRC

063912017000021737/
SOLSUB2017/000032 1

ADRC

063912017000021738/
SOLSUB2017/000035 1

ADRC

063912017000021740/
SOLSUB2017/000036 1

ADRC

063912017000021741/
SOLSUB2017/000037 1

ADRC

063912017000021742/
SOLSUB2017/000039 1

ADRC

Aplicació
Import
pressupostà
ria
2017
N 500,00
51220049
3347 48906

Import
a Nom
justificar

2017
N 1.600,00
51220049
3347 48906
2017
N 1.200,00
51220049
3347 48906

6.134,10

2017
N 2.000,00
51220049
3347 48906
2017
N 400,00
51220049
3347 48906

8.284,00

2017
N 1.000,00
51220049
3347 48906

3.250,00

9.300,00

6.500,00

2.000,00

NIF

SOCIEDAD
G5808333-8
CORAL
LA
BADALONEN
SE
DE
BADALONA
OMNIUM
G0831007-0
CULTURAL
ASSOCIACIO
DE
LA
GUITARRA
DE
BADALONA
THE CRYPTS
PRODUCTION
S
ASSOCIACIO
CULTURAL
DE
POESIA
PONT
DEL
PETROLI
FUNDACIO
PRIVADA
ATENEU
SANT ROC

G6573521-9

G6397242-6

G6323336-5

G6378115-7

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Acceptar la sol·licitud de traspàs de la parada núm. 6 del mercat municipal provisional
Maignon.
Atès l’instància presentada per la senyora MR.F.G amb NIF 40942XXXK, en data 16 de juny
d’enguany, per tal de traspassar, per un preu de 25.000,00 euros, el lloc de venda núm. 6 del
Mercat Municipal provisional Maignon, dedicat a la venda de peix de la que n’és concessionària, a
favor del senyor A.C amb NIF X7227XXXB.
Atès l’informe emès pel cap del Departament Comerç en data 23 de juny de 2017, que acredita les
dades registrals del lloc de venda núm. 6 del Mercat Municipal provisional Maignon, a nom de la
senyora MR.F.G., per adjudicació d’acord amb el decret de la regidora de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum i Turisme de data 30 de desembre de 2010, per a la venda de peix, amb data de
finalització de la concessió l’1 de gener de 2036.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant MR.F.G. com A.C., no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
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.>>
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En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 6 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de gener de 2036.
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 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 en concepte d’expedició de
títols de concessions administratives per l’import de 132,93 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 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern
Local que aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 6 del Mercat Municipal provisional
Maignon, sol·licitat per la seva titular la senyora MR.F.G. amb NIF 40942XXXK, per a la venda de
peix, a favor del senyor A.C. amb NIF X7227XXXB. El període de vigència finalitzarà l’1 de gener
de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per A.C. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives del nou titular, de la parada i
de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- 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.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal provisional Maignon, 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: 9
9. Aprovar inicialment la Modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a
les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la modificació del Pla especial d’una part del
sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I.
Vist l’informe subscrit en data 3 de juliol de 2017 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la sol·licitud efectuada per A.P.V. en qualitat d’arquitecte, en data 31 de
gener de 2017 i número de registre general d’entrada 2579, per a la tramitació de l’aprovació
inicial de la Modificació del Pla especial d’una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11,
B12, B13 i B21 del Polígon I.
Objecte
La formulació de la present Modificació del Pla especial es planteja amb l’objectiu d’ajustar el
sostre destinat als usos residencials i complementari zonal previstos pel planejament vigent en
aquestes unitats de projecte. Tanmateix, al document es modifiquen les qualificacions de la
zona de remodelació privada (clau 14b), delimitant els espais qualificats de sistema de parcs i
jardins urbans (clau 6b) necessaris per complir amb els estàndards per l’increment de sostre
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residencial i s’ajusten les condicions d’edificació, adaptant l’ordenació vigent als nous
paràmetres d’edificabilitat i usos que es proposen.
Àmbit
L’àmbit de la Modificació del Pla especial d’una part del sector de Costa A-1 abasta les
parcel·les qualificades de zona de remodelació privada (clau 14b), amb front als carrers
d’Eduard Maristany, de la Mar Negra, de la Mar Adriàtica, de la Mar Tirrena i del passeig del
Mare Nostrum, amb una superfície total de 14.570 m².
Iniciativa
La Modificació del Pla especial d’una part del sector de Costa A-1 es formula per iniciativa
privada de la societat Badalona Industrial S.L., S. en C., d’acord amb l’establert a l’apartat 1 de
l’article 101 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLU).
Planejament vigent
El planejament urbanístic vigent d’aplicació a l’àmbit inclòs en la Modificació del Pla especial
d’una part del sector de Costa A-1 és el següent:
 Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
 Modificació del Pla general metropolità en una part del sector de costa A-1.
Data aprovació: 13/07/1999. Data publicació: 29/07/1999
 Pla especial d’una part del sector Costa A-1.
Data aprovació: 21/07/1999. Data publicació: 05/10/1999
 Modificació puntual del Pla general metropolità en una part del sector de Costa A-1.
Data aprovació: 25/06/2003. Data publicació: 29/08/2003
 Modificació puntual de la normativa del polígon 1 del Pla especial del sector Costa A-1,
àmbit delimitat pels carrers de la Mar Jònica, de la Mar Negra, d’Eduard Maristany i la platja.
Data aprovació: 07/05/2003. Data publicació: 03/10/2003
 Estudi de detall rasants i edificació illes B1, B2 i B3 del Pla especial de Costa A-1.
Data aprovació: 16/12/2003. Data publicació: 27/01/2004
 Estudi de detall illa B2 polígon I del sector de Costa A-1.
Data aprovació: 22/12/2009. Data publicació: 22/01/2010
Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic estan classificats com a sòl urbà
consolidat i qualificats com a zona de remodelació (clau 14b).
Justificació de l’interès públic de la Modificació del Pla especial
L’interès públic de la proposta de la present modificació de Pla especial es justifica al
considerar que la transformació urbanística proposada participa plenament dels principis
informadors de la legislació urbanística de Catalunya: l’articulació del territori català com una
realitat ambientalment sostenible, funcionalment eficient, econòmicament competitiva i
socialment cohesionada, principis que han d’ésser l’objectiu principal de l’acció dels poders
públics i de la normativa en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
Descripció de la proposta
L’objecte de la Modificació del Pla especial urbanístic és adaptar el planejament vigent
d’aplicació a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del polígon I pendents d’edificar a la Modificació
puntual de les normes urbanístiques del Pla general metropolità en el terme municipal de
Badalona, aprovades definitivament el 31 de març de 2015 i publicades al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 29 d’abril de 2015. En concret, la modificació de l’article 357 permet
aplicar a les zones de remodelació privada (clau 14b) l’índex d’edificabilitat brut d’1,08 m²st/m²s
per als usos generals i de 0,12 m²st/m²s per a ús complementari zonal.
El planejament vigent assigna l’aprofitament privat a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 de la
forma següent:
SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE PER A CADA U.P.P. DEL POLÍGON I (m²)
U.P.P.

B11

B12

B13

B21

B22

B23

5.400

10.000

10.200

7.422

9.588

9.201

TOTAL POLIGON I

SUPERFÍCE
USOS GENERALS 14b
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SUPERFÍCE
COMPLEMENTARI ZONAL

5.856

TOTAL ILLA

5.390
31.456

e=0,19
31.601

11.246
63.057

El Pla especial urbanístic proposa assignar l’aprofitament privat a les parcel·les B11, B12, B13 i
B21 de la forma següent:
SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE PER A CADA U.P.P. DEL POLÍGON I (m²)
U.P.P.

B11

B12

B13

B21

B22

B23

10.396

10.000

10.200

11.952

9.588

9.201

TOTAL POLIGON I

SUPERFÍCE
USOS GENERALS 14b

e=1,05

61.347

e=0,03

1.710

SUPERFÍCE
COMPLEMENTARI ZONAL
TOTAL ILLA

860

860
31.456

31.601

63.057

Tenint en compte que el sostre d’ús habitatge assignat pel planejament vigent a tot el Polígon
és de 51.811 m²st, que es correspon a un índex de 0,88 m²st/m²s i que la Modificació puntual
de les normes urbanístiques permet assolir fins a 1,08 m²st/m²s, el sostre màxim d’us habitatge
que es proposa és 61.347m²st, que es correspon a un índex d’1,05 m²st/m²s.
Per tant, dins l’àmbit del polígon I la reducció del sostre destinat a ús complementari zonal que
es transforma en sostre destinat a usos generals que es proposa seria de 9.526 m², amb un
índex d’edificabilitat brut d’1,05 m²st/m²s per als usos generals i de 0,03 m²st/m²s per a l’ús
complementari zonal.
Reserva d’habitatges de protecció
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, en concret l’article 57, els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs
modificacions i revisions han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció, amb
caràcter general, com a mínim el sol corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació, del qual un 20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció
oficial de règim general i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. Tenint en
compte que al Polígon I es transformen 9.526 m² de sostre d’ús complementari zonal a
habitatge, amb la proposta es genera un sostre edificable destinat a habitatge protegit de
2.857,80 m², dels quals 1.905,20 m² (20%) s’han de destinar a habitatge protegit de règim
general i 952,60 m² (10%) s’han de destinar a habitatge protegit de preu concertat.
Increment de zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics
La modificació de l’article 356 determina que en el cas d’incorporar un índex d’edificabilitat brut
superior a 0,90 m²st/m²s amb destinació a habitatge, s’haurà d’equilibrar aquest augment amb
un increment de 22,50 m² de sòl destinat a zones verdes, espais lliures públics i equipaments
públics per a cada 100 m² de sostre residencial. D’aquesta reserva s’ha de destinar un mínim
de 15 m² de sòl per cada 100 m² de sostre residencial d’habitatge lliure a zones verdes i espais
lliures. Per tant, tenint en compte que en el Polígon I es proposa transformar un sostre màxim
de 9.536 m² destinats a habitatge, es necessari incrementar les zones verdes un mínim de
1.430,40 m². El Pla especial urbanístic proposa un increment de 2.200 m² destinats a zones
verdes, espais lliures públics, molt superior als estàndards necessaris per a compensar la
transformació d’usos.
Cessió d’aprofitament
A l’apartat b de la disposició addicional de l’article 357.2 de les normes urbanístiques el PGM
es determina que el nou planejament que es tramiti per transformar els usos en zones 14b amb
planejament aprovat, en sòl urbà consolidat haurà de preveure la cessió del 10% de l’increment
d’aprofitament. El Pla especial urbanístic fixa una cessió del 10% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que comporta l’actuació. D’acord amb l’article 46 del TRLU, on
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s’especifica que l’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1, els quals s’han de cedir urbanitzats.
Conclusió
S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i, per tant, res s’oposa a procedir
amb la tramitació proposada.”
Així mateix, en data 4 de juliol de 2017 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha emès
informe favorable a la nova aprovació inicial de la proposta presentada, que es transcriu
literalment a continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
El mes de gener d’enguany es presentà per part del senyor A.P.V., actuant en nom i
representació de Badalona Industrial S.L., la proposta de modificació del Pla Especial d’una
part del sector de la Costa A-1 de Badalona, el qual té per objecte ajustar el sostre destinat als
usos residencials i complementari zonal previstos pel planejament vigent en aquestes unitats
de projecte a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I, concretament a la modificació
puntual de l’article 357 de les normes urbanístiques del Pla general metropolità en el terme
municipal de Badalona, aprovades definitivament el 31 de març de 2015 i publicades al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril de 2015, modificació que permet aplicar a les
zones de remodelació privada (clau 14b) l’índex d’edificabilitat brut d’1,08 m²st/m²s per als usos
generals i de 0,12 m²st/m²s per a ús complementari zonal.
L’àmbit de la present modificació de Pla especial abasta les parcel·les qualificades de zona de
remodelació privada (clau 14b), amb front als carrers d’Eduard Maristany, de la Mar Negra, de
la Mar Adriàtica, de la Mar Tirrena i del passeig del Mare Nostrum, amb una superfície total de
14.570 m².
Respecte la proposta presentada, en data 3 de juliol de 2017 l’arquitecta adscrita al
Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe mitjançant el qual es posa de
manifest que la proposta presentada es concreta en: ajustar el sostre destinat als usos
residencials i complementari zonal previstos pel planejament vigent en aquestes unitats de
projecte. Tanmateix, al document es modifiquen les qualificacions de la zona de remodelació
privada (clau 14b), delimitant els espais qualificats de sistema de parcs i jardins urbans (clau
6b) necessaris per complir amb els estàndards per l’increment de sostre residencial i s’ajusten
les condicions d’edificació, adaptant l’ordenació vigent als nous paràmetres d’edificabilitat i
usos que es proposen.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació de Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC), en concordança amb l’article 101 de la mateixa llei.
A l’expedient administratiu 3/A1-17 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, en endavant, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla
especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències sectorials.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient i l’informe emès per la tècnica del departament de Planejament urbanístic no trobem
raó obstativa per a tramitar l’acord d’aprovació inicial, la naturalesa jurídica del qual és la de un
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acte de tràmit que sotmet l’expedient a informació pública i que a la vista del resultat d’aquesta
fase del procediment requerirà ulterior acord d’aprovació provisional adoptat per l’òrgan
competent.
En conseqüència, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada
amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent en virtut de les
facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Tanmateix
aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan
col·legiat, mitjançant resolució de l’Alcaldessa de data 23 de juny de 2015.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Tinent d’Alcalde de
Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori, proposi a la Junta
de Govern Local l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la modificació del la modificació del Pla especial d’una
part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I. Aquesta figura
derivada de planejament urbanístic és d’iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació
Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà
inserir al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació de la premsa
periòdica, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el període
d’informació pública podran formular-se les al·legacions que s’escaiguin.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents
No se’n va presentar cap.

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
secretari general, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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