Secretaria General

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

18
Junta de Govern Local
Ordinària
24 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
Àlex Mañas Ballesté

Secretari general
Tresorer

Isidre Martí i Sardà
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Regidora
Interventor

Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Julián Álamo Guijarro

Assisteix a la sessió el cap del Departament de Fiscalització, Jordi Pagès Abel.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2017.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Rectificar l’acord de la Junta de Govern local referent als criteris de signatura de les
propostes de resolucions i dels acords dels òrgans de govern i de les normes d’estil de les
mateixes.
3. Assumir les despeses jurídiques derivades dels honoraris de lletrat per defensa en via penal
del regidor de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Participació de l'anterior govern municipal
entre els anys 2011 i 2015 (prèvies 1659/15).
4. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de les places vacants a la plantilla de Ajuntament de
Badalona per l'exercici 2017. (RETIRAT)
5. Aprovar l'alliberament de part del crèdit pressupostari compromès en l' expedient 31/OBR11/17 per atendre pròrroga forçosa/ordre continuïtat actual prestatari serveis exp 20/OBR-6/14
(contracte serveis gestió i funcionament escoles bressol).
6. Donar compte de la resolució per aprovar el contracte de concessió administrativa per a la
gestió i funcionament de les escoles bressol municipals.
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7. Donar compte de la resolució per l'aprovació de la licitació, despesa i obertura procediment
obert d' adjudicació del contracte de subministrament de 10 vehicles híbrids per a la Guàrdia
Urbana de Badalona.
8. Donar compte de la resolució per aprovar la suspensió de la licitació del contracte de
subministrament dels equips i accessoris per implementar radiocomunicacions TETRA pel
Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona.
9. Donar compte de la resolució del contracte de subministrament, instal·lació i posada en
marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el sistema de
radiocomunicacions TETRA pel Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar definitivament el projecte de bases i estatuts que han de regir la Junta de
Compensació del Polígon d'actuació urbanística delimitat al PMU del sector únic a l'àmbit del
Gorg.
11. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació per la regularització de les finques
incloses dins la illa 8 del Polígon A del Port de Badalona.
12. Corregir els errors detectats en l'acord de la Junta de Govern Local del 21 de setembre de
2015 per la qual es va acceptar la cessió de 2.269'759 m2 qualificats de vial situats front al
núm. 3 de l'Av. Carlemany.
13. Acordar la reforma del servei d'urgències psiquiàtriques de l’hospital Germans Trias i Pujol.

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
14. Aprovar la modificació del preu públic recollit a l'epígraf XI de l'ordenança general
reguladora dels preus públics referent a les prestacions del servei municipal d'escoles bressol.
15. Aprovar la inclusió d'un nou epígraf annex a l'ordenança reguladora de preus públics, per
merchandising.
Proposicions urgents
1. Concedir subvencions per activitats, programes i actuacions de caràcter veïnal.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de juliol de
2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 10 de juliol
de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.
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Àmbit de Badalona Democràtica
2. Rectificar l’acord de la Junta de Govern local referent als criteris de signatura de les
propostes de resolucions i dels acords dels òrgans de govern i de les normes d’estil de
les mateixes.
Identificació de l’expedient
Assumpte:Rectificar l’acord de la Junta de Govern local referent als 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
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió 10 de juliol de 2017, es va
aprovar el següent:
“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 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.
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.”
2. Havent-se constatat l’existència d’una errada material al punt Primer de l’acord de la Junta
transcrit, consistent en no haver delimitat que la signatura o informe favorable de l’Interventor
de Fons municipal en les propostes de resolucions dels òrgans de govern unipersonal i
propostes d’acords dels òrgans de govern col·legiats haurà de constar només en el supòsits
contemplats a l’art. 214 del TRLRHL
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’art. 109.2 Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de las Administracions Públiques.
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. Rectificar l’errada material detectada al punt Primer de l’acord de la Junta de Govern
Local, adoptat en sessió de 10 de juliol de 2017, per tal de delimitar que la signatura o informe
favorable de l’Interventor de Fons municipal en les propostes de resolucions dels òrgans de
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govern unipersonals i propostes d’acords d’òrgans de govern col·legiats haurà de constar
només en el supòsits contemplats a l’art. 214 del TRLRHL
En conseqüència: on diu :
“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 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.”
Ha de dir :
“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 de l’Interventor de Fons municipal en els supòsits contemplats a l’art. 214 del TRLRHL
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 en el supòsits contemplats a l’art. 214 del TRLRHL
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. 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
3. Assumir les despeses jurídiques derivades dels honoraris de lletrat per defensa en via
penal del regidor de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Participació de l'anterior govern
municipal entre els anys 2011 i 2015 (prèvies 1659/15).
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Proposta de resolució.
Objecte: Proposta sobre l’assumpció per la Corporació de les despeses jurídiques derivades
dels honoraris de lletrat per defensa en via penal del regidor de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Participació de l’anterior govern municipal entre els anys 2011 i 2015.
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local.
Expedient judicial: Diligències prèvies 1659/2015 del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Badalona.
Antecedents
1. En data 25 de maig de 2017 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament l’escrit de la
mateixa data de la Sra. Sònia Egea Pérez, regidora i portaveu del Grup Municipal del PPC,
mitjançant el qual demana a la Secretaria General d’aquest Ajuntament i, concretament, al
Gabinet Jurídic que proporcioni la defensa jurídica i processal corresponent al regidor Sr.
Miguel Jurado Tejada en el procediment de diligències prèvies 1659/2015 que instrueix el Jutjat
d’Instrucció núm. 1 de Badalona, en el qual ha estat citat en qualitat d’investigat, per uns fets
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que es van produir en l’exercici de les seves funcions com a regidor delegat de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Participació de l’anterior govern municipal entre els anys 2011 i 2015.
2. En data 6 de juny de 2017 té entrada al registre general d’aquest Ajuntament, l’escrit del
regidor del grup municipal del PPC, Sr. Miguel Jurado Tejada, mitjançant el qual sol·licita
formalment que la seva defensa lletrada en les diligències prèvies 1659/2015, més amunt
citades, sigui encarregada a la Sra. B.G.V., amb domicili a l’avinguda President Companys, X,
3r 3ª, d’aquesta ciutat.
Consideracions jurídiques
Primera.- L’article 14.f) de l’EBEP reconeix, amb caràcter general i, no exclusivament, als
funcionaris de carrera, el dret individual dels empleats públics a la defensa jurídica i protecció
de l’administració pública en els procediments que es segueixin davant de qualsevol òrgan
jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de llurs funcions o càrrecs públics.
Segona.- D’acord amb l’article 14.f) de l’EBEP la titularitat del dret a la defensa jurídica
correspon als empleats públics. Així, conforme a l’article 8.1 de l’EBEP són empleats públics
els que exerceixin funcions retribuïdes al servei dels interessos generals. I, d’acord amb
l’apartat segon d’aquest precepte, podran ser titulars del dret els funcionaris de carrera,
funcionaris interins, personal laboral fix (ja sigui per temps indefinit o temporal) i el personal
eventual. Cal recordar que l’EBEP és d’aplicació al personal funcionari i, en allò que sigui
procedent, al personal laboral al servei de les administracions de les entitats locals de
conformitat amb els articles 2.1 i 3.1 de la norma.
Ara bé, pel que fa als membre electes de les Corporacions Locals, cal acudir a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL) i al Reial Decret
2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (en endavant, ROF).
La LRBRL dedica el capítol V del Títol V a la regulació de l’estatut dels membres de les
Corporacions Locals i, estableix en el seu article 75.4 el dret d’aquests a percebre
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons
les normes d’aplicació general a l’Administració Pública i les que en desenvolupament
d’aquestes aprovi el Ple corporatiu.
En aquest sentit, l’article 13.5 del ROF disposa que “Todos los miembros de la Corporación,
incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán el derecho
a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean
efectivos, y previa justificación documental según las normas de aplicación general en las
Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno Corporativo.”
El Tribunal Suprem, en Sentències de 18 de gener i 10 de juliol de 2000, pel que fa als
preceptes citats més amunt, va assentar la jurisprudència següent: “La noción jurídica del
concepto utilizado por la Ley comprende el resarcimiento de cualquier daño o perjuicio, tanto
por gasto realizado, como por una ganancia dejada de obtener a consecuencia del trabajo o
dedicación que impida la obtención de otro ingreso durante el tiempo que se dedica al
desempeño del cargo en la Corporación e, incluso, por merma de la dedicación posible a la
propia actividad particular”.
D’altra banda, l’article 24.2 CP estableix que “Es considera funcionari públic tothom qui per
disposició immediata de la llei o per elecció o per nomenament d’una autoritat competent
participi en l’exercici de funcions públiques. “ En definitiva, “el concepte penal de funcionari
públic no exigeix les notes d’incorporació ni permanència, sinó fonamentalment la particiapació
en la funció pública (Sentència del Tribunal Suprem de 4 de desembre de 2002), “a la que ha
d’accedir-se per qualsevol de les tres vies de designació que recull el precepte.” (Sentència del
Tribunal Suprem 1590/2003, de 22 d’abril).
Tercera.- En aquest sentit, la qüestió es centra en discernir si les despeses derivades de la
imputació d’autoritats al servei de les entitats locals en causes penals per l’exercici de les
funcions pròpies dels seus càrrecs poden ser considerades com a despeses indemnitzables en
els termes dels articles 75.4 de la LBRL i 13.5 del ROF.
Així, la jurisprudència i, més concretament, la Sentència de 4 de febrer de 2002 de la Sala
Tercera Contenciosa Administrativa, del Tribunal Suprem, s’ha pronunciat sobre aquesta
qüestió, en el sentit que les despeses de representació i defensa judicial podran ser
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indemnitzables com a despeses ocasionades en l’exercici dels seus càrrecs sempre i quan es
compleixen cumulativament els següents requisits:
a)L’acusació ha de tenir origen o causa directa en la intervenció del membre de la Corporació
en una actuació administrativa realitzada en compliment de les seves funcions legalment
atribuïdes o en execució d’acords adoptats pels òrgans de la Corporació.
b)La intervenció no pot haver-se efectuat amb abús, excés, desviació de poder o amb
convergència amb interessos particulars propis dels interessats o del grup polític o d’altra
índole aliens als propis de la Corporació. En aquests casos, ha de considerar-se que l’actuació
no s’ha efectuat en l’exercici legítim de les funcions derivades del càrrec.
c)L’òrgan jurisdiccional penal ha de declarar la inexistència de responsabilitat criminal per
manca objectiva de participació o de coneixement en els fets determinants de la responsabilitat
penal, la inexistència dels fets que s’imputen o el caràcter lícit d’aquests.
Quarta.- Per tant, pel que fa a la defensa jurídica de càrrecs electes, la Sentència del Tribunal
Suprem de 4 de febrer de 2002 (rec. 3271/1996) disposa que les despeses derivades de
l’assistència jurídica dels càrrecs electes en els procediments que es segueixin en contra d’ells
en l’exercici legítim de les seves funcions, poden ser indemnitzats com a despeses derivades
del’exercici del càrrec, sempre i quan, es compleixin els requisits exigits i que es relacionen en
la consideració tercera. És una potestat de l’entitat local considerar aquestes despeses com a
indemnitzables en l’exercici de l’autonomia local.
A diferència del què passa amb els empleats públics, l’ordenament jurídic no reconeix als
càrrecs electes el dret a defensa jurídica. Per aquest motiu i, atès que les despeses
d’assistència jurídica poden tenir la consideració de despeses indemnitzables per raó del
càrrec, en el moment que finalitzi el procediment penal amb sentència absolutòria o s’acordi el
sobreseïment de la causa i es doni la resta de requisits que exigeix la jurisprudència, la
persona interessada haurà de presentar la corresponent sol·licitud de reemborsament amb la
justificació documental de la despesa efectivament efectuada. La justificació de la despesa
s’haurà de fer amb la presentació de la factura corresponent a la intervenció del lletrat i del
procurador quan aquesta finalitzi. Serà en aquest moment, quan s’hagi dictat resolució ferma
en el procés penal, que l’Ajuntament podrà determinar amb total seguretat el caràcter
indemnitzable de la despesa després de verificar la concurrència dels requisits exigits.
Així, com ja s’ha fet constar més amunt, l’article 13.5 del ROF estableix que, tots els membres
de la Corporació, inclosos aquells que duguin a terme càrrecs en règim de dedicació exclusiva,
tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec,
quan siguin efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes d’aplicació general en
l’Administració Pública i les que en aquest sentit aprova el Ple corporatiu.
Per tant, a diferència del què passa amb els empleats públics (titulars del dret a la defensa
jurídica), no seria admissible que la Corporació assumís des de l’inici les despeses derivades
de la intervenció lletrada del càrrec electe, perquè si ho fes, s’estaria equiparant l’estatut dels
càrrecs electes amb el dels treballadors públics.
Cinquena.- Pel que fa a la lliure elecció de lletrat, cal dir que el dret a la defensa i a l’assistència
lletrada es configura com un dret fonamental tipificat a l’article 24.2 de la Constitució espanyola.
En conseqüència, la lliure elecció de lletrat es configura com un element essencial del dret a
l’assistència lletrat, que adquireix un paper encara més rellevant en el procés penal. Aquesta
doctrina és perfectament aplicable a la defensa jurídica dels servidors públics, per la qual cosa
s’entén que podran escollir lliurement l’advocat que exerceixi llur defensa, formi o no part de la
plantilla de la Corporació on presti serveis.
Sisena.- D’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
responsable del departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar dels
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Setena.- L’article 23.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local,
preveu que correspon a la Junta de Govern Local, l’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de
les seves atribucions. Per un correcte i eficaç exercici d’aquesta atribució es necessari el previ
coneixement formal de les activitats administratives que hi puguin resultar concernides.
Conclusions i proposta de resolució
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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 perquè la converteixi en resolució:
PRIMERA.- Conforme amb allò establert al CP, la condició de “funcionari públic” s’extendria
també als càrrecs electes de l’Ajuntament, als efectes de l’aplicació normativa senyalada més
amunt en ares a llur defensa judicial i de rescabalament de les despeses que aquella defensa
generi, sempre i quan, es compleixin tots els requisits que estableix la jurisprudència i als que
s’ha fet referència expressa en les consideracions tercera i quarta d’aquest informe.
SEGONA.- Proposar l’assumpció de les despeses derivades de la defensa del regidor del grup
municipal del PPC, Sr. Miguel Jurado, en el procediment de diligències prèvies 1659/2015 que
instrueix el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Badalona, en el qual ha estat citat en qualitat
d’investigat, per uns fets que es van produir en l’exercici de les seves funcions com a regidor
delegat de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació de l’anterior govern municipal entre
els anys 2011 i 2015, en la seva condició de funcionari públic, sempre i quan, l’òrgan
jurisdiccional penal corresponent declari la inexistència de responsabilitat criminal.
En aquest sentit, no hi haurà responsabilitat penal en els casos en què es dicti sentència
absolutòria i s’acrediti que, efectivament, l’acte que va motivar el procés penal fou una actuació
administrativa realitzada en compliment de les seves funcions legalment atribuïdes o en
execució d’acords adoptats pels òrgans de la Corporació.
Així mateix tampoc hi haurà responsabilitat penal quan s’acordi el sobreseïment lliure o
provisional del procés d’acord amb els articles 637 i 641 de la Llei d’enjudiciament criminal en
el següents casos:
a) Quan no existeixin indicis racionals d’haver-se perpetrat el fet que hauria donat lloc a la
formació de la causa.
b) Quan els fets no siguin constitutius de delicte.
c) Quan no resulti degudament justificada la perpetració del delicte que hagi motivat la
formació de la causa.
d) Quan resulti del sumari que s’ha comès un delicte i no hi hagi motius suficients per acusar
a determinada o determinades persones com a autors, còmplices o encobridors.
(.../...)
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Junta de Govern Local que resolgui
de conformitat, si escau.
(.../...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta resolució a les persones
interessades en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden
interposar.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
4. Aprovar l'oferta d'ocupació pública de les places vacants a la plantilla de Ajuntament
de Badalona per l'exercici 2017. (RETIRAT)
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació oferta pública any 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: Exp.: 497/OPO-2/17
Antecedents

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

7

Secretaria General

La Junta de Govern Local aprova en data 22 de maig de 2017 l’oferta pública d’ocupació
parcial de l’any 2017 relativa al cos de la Guàrdia Urbana de conformitat amb els informes que
sol·licitaven la seva tramitació sense demora com és el cas de l’informe de l’intendent major del
cos de la Guàrdia Urbana emès en data 29/03/2017 que conclou que la cobertura del 100% de
la taxa de reposició d’efectius és imprescindible i totalment necessària per l’elevada mitjana
d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió de la ciutat i les seves característiques.
En el moment de tramitació de l’esmentat acord ja s’argumenta que es realitza dintre del marc
de la seguretat jurídica que ja ofereix el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per 2017
que ha estat aprovat pel Consell de Ministres en data 31/03/2017.
En conseqüència, es creu convenient ofertar públicament les places corresponents per 2017
pel col·lectiu de Guàrdia Urbana al més aviat possible a efectes de gestionar eficientment els
recursos públics destinats a la selecció de personal, de conformitat amb els informes emesos
per l’intendent major de la Guàrdia Urbana local en dates 23/06/2016 i 29/03/2017, que
conclouen que la cobertura del 100% de la taxa de reposició d’efectius és imprescindible i
totalment necessària per l’elevada mitjana d’edat de la plantilla de la Policia Local, la dimensió
de la ciutat i les seves característiques.
Informe de la Intervenció municipal emès en data 08/05/2017 referent al compliment del principi
d’estabilitat al què es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb el qual l’Ajuntament compleix amb
els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic, justifica el compliment del període
mitjà de pagament a proveïdors consolidat dels dos últims mesos i afirma que s’està al corrent
de les obligacions de subministrament d’informació econòmica financera.
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 es va
publicar al BOE el 28 de juny i resta en vigor des del 29 de juny.
De conformitat amb l’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
què s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic es negocia en Mesa
General en dates 22/06/2017 i 29/06/2017 en relació amb els criteris pels que s’ha de
configurar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2017.
Informe tècnic de la cap de la Unitat de selecció i gestió de recursos humans emés en data
05/07/2017 que proposa tècnicament l’oferta pública d’ocupació que s’escau a les necessitats
d’incorporació de personal permanent de l’Ajuntament.
Fonaments de Dret
L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL) disposa
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació ajustant-se als criteris
fixats en la normativa bàsica estatal.
L’article 128 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), disposa, quan a l'aprovació de
l'oferta pública, que les Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran anualment dins del termini
d'un mes des de l'aprovació del Pressupost municipal, ajustant-se a la legislació bàsica de l'Estat
sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s'estableixin en desenvolupament de la
normativa bàsica estatal.
L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TR-LMRL), estableix que les Corporacions locals han de
formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix
reglamentàriament.
Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), regulen que constitueixen l'oferta
pública d'ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents
escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes
reglamentaris.
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, en relació
amb la incorporació de personal permanent, regula que es podrà incorporar nou personal,
d’acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició, que no afectarà allò que pugui
derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública
d’exercicis anteriors. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I,
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aquell límit general no serà d’aplicació als sectors i administracions per als quals la taxa de
reposició es fixa en el 100%. Entre elles s’inclouen, com en l’exercici anterior, les places
d’assessorament jurídic, gestió de recursos públics, assistència directa als usuaris de serveis
socials i gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació. En la llei s’han afegit
les places relatives a la seguretat i emergències, de personal que realitza una prestació directa
als usuaris del servei de transport públic, i també personal d’atenció als ciutadans en el servei
públic.
Per a la policia local i el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, la taxa de
reposició també serà del 100%. Respecte de la LPGE anterior, s’han eliminat les referències
als límits d’autorització d’operacions d’endeutament, al compliment del principi d’estabilitat, i al
procediment establert a l’efecte.
Pel que fa a la determinació de la taxa de reposició d’efectius, la taxa de reposició relativa als
sectors i administracions esmentats en els dos paràgrafs precedents, podrà acumular-se entre
si. Es conserva la fórmula, introduïda en la LLPGE de 2014 (i mantinguda en les LLPGE de
2015 i 2016) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius, d’acord
amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges màxims de taxa de reposició es
tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que durant l’exercici
pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que
s’haguessin incorporat durant el dit exercici. Es mantenen fora del còmput de la taxa de
reposició les places convocades per promoció interna.
Hi destaquem algunes novetats per calcular la taxa de reposició d’efectius: s’han de tenir en
compte les altes i baixes produïdes per concursos de trasllat a altres administracions públiques;
no es computa dintre del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius les
corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència judicial; i les comunitats
autònomes han de remetre al Ministeri d’Hisenda, en el mes de gener de cada any, una
certificació del nombre de baixes i altes que s’han tingut en compte en el càlcul de la taxa de
reposició, incloent-hi les altes i baixes per concursos de trasllat produïdes com a conseqüència
dels procediments de mobilitat voluntària entre diferents administracions públiques l’any
immediat anterior. La validesa de l’autorització per convocar aquestes places resta supeditada
a l’aprovació de les corresponents ofertes públiques d’ocupació abans de finalitzar cada any, i
es troba igualment condicionada al fet que les convocatòries s’efectuïn en l’improrrogable
termini de 3 anys.
Les administracions i sectors següents podran disposar d’una taxa addicional per estabilització
d’ocupació temporal, que ha d’incloure fins el 90% de places que es trobin dotades
pressupostàriament i que hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda com a
mínim els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2016 (sectors de l’administració local):
- Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials.
- Policia local.
- Personal que presti serveis en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció de
serveis i activitats.
Les ofertes públiques derivades d’aquests processos d’estabilització s’han d’aprovar i publicar
als diaris oficials en els exercicis 2017 a 2019. La taxa de temporalitat en cadascun d’aquests
àmbits s’ha de situar per sota del 8% en finalitzar els processos, que han de garantir els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat i poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits
territorials. S’han d’incloure necessàriament en les ofertes públiques, mitjançant aquest
sistema, places de naturalesa estructural que estiguin ocupades per personal amb vinculació
temporal, en relació amb els sectors i administracions esmentats. No pot haver-hi increment de
la despesa pública ni d’efectius derivat d’aquests processos. Les comunitats autònomes han de
certificar al Ministeri d’Hisenda el nombre de places ocupades temporalment existents en
cadascun dels àmbits afectats.
Com a taxa de reposició diferent de l’esmentada en l’apartat l’anterior, es podrà disposar d’un
taxa addicional per a l’estabilització de personal d’aquelles places que hagin estat ocupades
temporalment sense interrupció amb anterioritat a l’1 de gener de 2005, en els termes de la DT
4a EBEP.
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Les sentències de 20 de novembre de 2011 i de 2 de desembre de 2015 disposen que “La Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici és un instrument idoni per a limitar les
ofertes públiques d’ocupació com a mesura de política econòmica”.
La Sentència del Tribunal Suprem 5591/2013 disposa al fonament cinquè que “A l’anteriorment
manifestat ha d’afegir que en la Sentència d’aquesta Sala i Secció d’1 d’abril de 2009, recurs
de cassació 4203/2004, en el seu FJ 5è es va dir sobre l’abast que ha d’atorgar-se a una oferta
d’ocupació pública “(a) consisteix tan sols a determinar les places vacants que podran ser
objecte de cobertura en l’exercici anual a què està referida; (b) no comporta ni produeix la
iniciació del corresponent procés administratiu destinat a seleccionar i nomenar les concretes
persones que hauran d’ocupar aquestes places, ja que això correspon a la ulterior convocatòria
que ha de realitzar amb aquesta finalitat...” (...) “En conseqüència, si el poder legislatiu en ús de
les seves facultats va decidir que els cossos funcionarials al servei de l’Administració de
Justícia no havia de ser objecte de convocatòria de places a això hem d’estar.”
De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació, un cop
aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la
comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions
públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el Text
refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regula que són matèries objecte de
negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació pública.
Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran
objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que comportarà l’obligació de convocar els corresponents
processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública
haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de 3 anys.
De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar l’oferta
d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. L’alcaldia té
delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució de delegació de
competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa a
la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de les places vacants a la plantilla d’aquest
Ajuntament per l’exercici 2017, que s’haurà d’entendre complementada per l’oferta pública
d’ocupació parcial relativa al cos de la Guàrdia Urbana aprovada per la Junta de Govern Local
en data 22/05/2017, en els següents termes:
ANNEX I - PERSONAL FUNCIONARI
Núm. Denominació
Codi
Administració General
Subescala tècnica
3
TAG
1227-1219-2679
Subescala Administrativa
2
Administratius 11 - 2681
C1
Subescala de Gestió
1
Tècnic/a de gestió
2680 A2
Administració Especial
Subescala tècnica
1
TAE
2423 A1
Lliure
Subescala tècnica auxiliar
1
Agent de rendes i Exaccions 2684

Grup

Torn

Sistema selectiu

A1

Lliure

concurs-oposició

Lliure

concurs-oposició

Lliure

Concurs-oposició

Concurs-oposició
C1
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Subescala Serveis Especials
8
Total
ANNEX II – PLANTILLA LABORAL
Núm. Denominació Grup Codi Torn
2
Oficial Oficis C2
2675 - 2688
2
Total

Sistema selectiu
Lliure Concurs-oposició

ANNEX III - PERSONAL FUNCIONARI- PROMOCIÓ INTERNA
Núm. Denominació
Codi Grup Torn Sistema selectiu
Administració General
Subescala tècnica
5
TAG
2584-2585-2586-2587-2588
A1
Promoció
Concurs

interna

Subescala de Gestió
5
Tècnic/a de gestió
2589-2590-2591-2592-2597
A2
Promoció
interna
Concurs
Administració Especial
Subescala tècnica
1
Tècnic/a superior en ciències de la infromació 2601 A1
Promoció
interna
Concurs
2
Tècnic/a grau mitjà
2071-2599
A2
Promoció interna
Concurs
Subescala tècnica auxiliar
1
Delineant
1142 C1
Promoció interna
Concurs
1
Tècnic/a auxiliar
2602 C1
Promoció interna
Concurs

Subescala Serveis Especials
1
Tècnic/a superior en ciències de la infromació 5
Concurs
16
Total

A1

Promoció

interna

ANNEX IV– PLANTILLA LABORAL- PROMOCIO INTERNA
Núm. Denominació Grup Codi Torn Sistema selectiu
1
Oficial Oficis C2
2606 Promoció interna
Concurs
1
Total
SEGON.- Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de convocatòria
fins a un 10%, sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes de l’art. 60.4 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals de Catalunya.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Boletín Oficial del Estado, a la Seu electrònica, a la intranet i a la
extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a
l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les
administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- DONAR compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon
fi i execució del precedent acord.
A l’empara d’allò que preveu l’article 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local accepta els
antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior proposta de resolució i el contingut dels
informes tècnics precedents, i resol de conformitat.
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5. Aprovar l'alliberament de part del crèdit pressupostari compromès en l'expedient
31/OBR-11/17 per atendre pròrroga forçosa/ordre continuitat actual prestatari serveis exp
20/OBR-6/14 (contracte serveis gestio i funcionament escoles bressol).
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Alliberament de part del crèdit pressupostari compromès en l’expedient 31/OBR11/17, que havia de servir per atendre les despeses que s’ estima que se’n derivin del contracte
que en sorgeixi arran la seva tramitació, l’ objecte del qual el constitueix la prestació dels
serveis de gestió i funcionament, mitjançant concessió administrativa, de les escoles bressol
municipals de Badalona als efectes de poder atendre les despeses que s’ originaran com a
conseqüència de la continuïtat en la prestació d’ aquests serveis per part de l’ actual prestatari
mentrestant un altre no en resulti escollit adjudicatari arran la tramitació d’ aquell expedient.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 31/OBR-11/17
Relacionat amb l’ expedient 20/OBR-6/14
Antecedents
1.- En data 2 de maig de 2017 el cap del Servei d’ Educació va emetre un informe tècnic de
motivació en què posà de manifest la necessitat d’ endegar un procediment administratiu per tal
d’ adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de gestió i funcionament de les cinc
escoles (Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet) que formen el Servei Municipal
d’Escoles Bressol de Badalona, en un únic lot, per una durada d’ un any entenent-se per
aquest el curs escolar 2017-2018 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2018-2019.
Aquest informe s’ acompanyà del Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa
per regir dits serveis, datat del dia 24 d’ abril de 2017, d’ una providència d’ inici de l’ expedient
de la 4a tinenta d’ alcaldia, regidora de Cultura i Educació així com també d’ un informe tècnic
complementari que havia estat emès a requeriment del Departament Central de Contractació
en data 2 de maig de 2017 pel cap del Servei d’ Educació, el qual va tindre entrada en
aquestes dependències el dia 15 de juny de 2017 sobre la justificació de la no divisió en lots de
l’objecte d’ aquest contracte i sobre la transferència del risc operacional al concessionari.
La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justificava perquè el contracte que regeix
aquesta tipologia de prestació de serveis finalitza el proper 31 d’ agost de 2017 i l’ Ajuntament
no disposa dels mitjans adequats ni suficients per a prestar dits serveis amb recursos propis.
2.- En data 9 de juny de 2017 va tindre entrada a les dependències del Departament Central de
Contractació el document comptable de retenció de crèdit (RC) realitzat en data 8/06/2017 per
un import de 441.399,56 euros amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232 22715 i amb
número d’ operació 12017000021676/1.
3.-. A la vista de la totalitat de la documentació tècnica a què s’ha fet més amunt referència, en
data 26 de juny de 2017 la cap del Servei de Contractació va dictar una providència d’ inici de l’
expedient administratiu corresponent en ares a adjudicar l’ esmentat contracte i la lletrada
sotasignada de la fonamentació d’ aquest document va elaborar el Plec de clàusules
administratives particulars que proposa per regir dita prestació de serveis així com també l’
informe jurídic que l’ acompanyava.
4.-. 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 RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, essent informat pel
secretari general en data 26 de juny de 2017 i per l’interventor general en data 10 de juliol de
2017 posant de manifest aquest darrer mitjançant informe que obra en l’ expedient el que es
transcriu literalment, en part suficient, a continuació: “(...) i vist pel que respecte a la tramitació
de l’ expedient es proposa la tramitació urgent (...), s’ ha de posar de manifest per aquesta
Intervenció que, tot i compartir la necessitat i conveniència d’ iniciar la prestació del servei d’
escoles bressol a data 1 de setembre o a la data més propera, no es comparteix la demora o
manca de justificació de tramitació de l’ expedient amb major celeritat o planificació de terminis,
tenint en compte la data de finalització del contracte vigent.”
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5.- En data 12 de juliol de 2017, l’ alcaldessa de la corporació, per avocació de facultats
delegades en la Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, adoptà els
acords que es transcriuen literalment, en part suficient, a continuació:
“(…)
SEGON.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 31/OBR- 11/17
corresponent al contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les
escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, en un
únic lot, per una durada d’ un any entenent-se per aquest el curs escolar 2017-2018 amb
possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2018-2019, i amb un pressupost màxim de licitació
de 1.868.551,60 € (IVA exempt).
Les cinc escoles bressol a què s’ha fet referència tenen un total de 480 places escolars, a raó
del detall que hi figura a continuació:
-Escola bressol Ralet ralet, situada a l’ Avinguda del Marquès de Mont-roig, 170-172, amb una
oferta de 52 places escolars.
-Escola bressol Nero nas, situada al carrer de Londres 12-18, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Virolet, situada al carrer Molí de la Torre, 169, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Uni dori, situada al passeig d’Olof Palme, 15, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Pam i pipa, situada al carrer Pau Picasso, s/n amb una oferta de 107 places
escolars.
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació urgent, segons allò previst als articles 112, 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.
QUART.- ATENDRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 441.399,56 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232
22715 del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació 12017000021676/1.
Quant a la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta,
SOTMETRE-LA a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquelles anualitats, per atendre el seu pagament,
d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte o contractes 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-lo/s.
CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el
termini de 20 dies hàbils de conformitat amb el que estableix l’article 232.2 del Decret 179/1995
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d‘obres activitats i serveis dels ens locals, i
simultàniament PUBLICAR L’ ANUNCI DE LICITACIÓ per aquesta contractació en el
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA i en el PERFIL DE CONTRACTANT
d’ aquest Ajuntament, amb les condicions i terminis establerts als articles 126, 142 i 143
del TRLCSP.
(…).”
6.- En data 29 de juny de 2017 va tindre entrada a les dependències del Departament Central
de Contractació un informe tècnic emès pel cap del Departament d’ Educació amb el vistiplau
del cap del Servei d’ Educació mitjançant el qual posen de manifest que per al supòsit que la
tramitació de l’ expedient a què s’ha fet abans referència s’ alargui més enllà del 31 d’ agost de
2017, data en què finalitza el contracte sorgit arran la tramitació de l’ expedient 20/OBR-6/17 d’
acord amb l’ exposat en el primer antecedent d’ aquest document, és convenient acordar la
pròrroga forçosa dels serveis que constitueixen el seu objecte amb l’actual prestatària: CLECE
SA, per no originar perjudici als ciutadans usuaris de les escoles bressol municipals de
Badalona i les seves famílies.
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7.- A la vista de l’ esmentada proposta, el Departament Central de Contractació sol·licità l’
emissió d’ un informe tècnic complementari en relació, entre d’ altres, als aspectes de
finançament de la despesa derivada de la pròrroga forçosa o ordre de continuitat en la
prestació d’ aquests serveis per part de l’actual prestatari.
8.- En data 14 de juliol de 2017 el cap del Departament d’ Educació ha emès un informe tècnic
complementari en què s’ indica el període de la continuitat propasada (no inferior a dos mesos,
això és del dia 1 de setembre al 31 d’ octubre d’ enguany) així com la seva repercussió
econòmica, per un import de 220.699,78 euros, import que caldrà alliberar de l‘operació
comptable RC a què es refereix l’ acord quart abans transcrit (realitzada en data 08/06/2017
per un import total de 441.399,56 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’ aplicació 2017 N
51014034 3232 22715 del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació
12017000021676/1).
9.- Com sigui que l’ esmentat import estava compromès en virtud de l’ acte d’ aprovació de la
despesa efectuat mitjançant resolució de l’ alcaldessa de data 12 de juliol de 2017, per
avocació de facultats delegades en la Junta de Govern Local, és per això que s’ emet aquest
document atès que d’ acord amb l’informe emès pels serveis tècnics, resulta necessari disposar
del crèdit corresponent per tal de poder tramitar la pròrroga forçosa o l’ ordre de continuitat en
la prestació dels serveis que constituien l’ objecte de l’expedient 20/OBR-6/14 per un termini de
dos mesos més a comptar del dia 1/09/2017, per la qual cosa, a l’empara del que es disposa
l’art. 96 de Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, procedeix reajustar la despesa i alliberar part
del crèdit compromès en l’expedient de contractació 31/OBR-11/17 per tal de poder destinar-lo
a l’ esmentada pròrroga forçosa i/o continuitat atès que no existeix altra disponibilitat
pressupostària adequada ni suficient per atendre el seu pagament.
Fonaments jurídics
1.- L’article 96 de Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, preveu que quan el retard en el
començament de l’execució del contracte sobre la previsió a l’iniciar-se l’expedient de
contractació es produís un desajustament de les anualitats establertes en el plec de clàusules
administratives particulars integrat en el contracte, i les necessitats reals en l’ordre econòmic,
l’òrgan de contractació procedirà a reajustar les anualitats sempre que ho permetin els
romanents dels crèdits aplicables.
2.-. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient de contractació és la Junta
de Govern Local, per delegació de l’ alcaldessa, sens perjudici que aquesta, atesa la urgència
de l’actuació, pugui avocar les competències delegades donant-ne posteriorment compte a l’
esmentat òrgan col·legiat.
3.- 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 que inclogui a l’ordre del dia de la Junta de
Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’ escau, la següent proposta:
PRIMER.- Alliberar part del crèdit compromès en l’expedient de contractació 31/OBR-11/17, i
més concretament, l’ import de 220.699,78 euros de la RC (retenció de crèdit) efectuada en
data 8 de juny de 2017 per un import total de 441.399,56 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’
aplicació 2017 N 51014034 3232 22715 del pressupost municipal vigent, amb número d’
operació 12017000021676/1 per tal de poder tramitar la pròrroga forçosa o la continuitat en la
prestació dels serveis per part del contractista sorgit arran la tramitació de l’ expedient 20/OBR6/14 pel termini de dos mesos més, això és des del dia 1 de setembre de 2017 fins el dia 31 d’
octubre de 2017, ambdós dies inclosos, i mentrestant no en resulti un nou adjudicatari arran la
tramitació urgent de l’ expedient 31/OBR-11/17, el qual es troba ara en fase de publicació de la
licitació per obertura del termini de presentació de proposicions; atès que no existeix altra
disponibilitat pressupostària adequada ni suficient per atendre el seu pagament
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SEGON.- Comunicar aquesta resolució al cap del Servei Jurídic i Administració General de l’
Ambit de Badalona Educadora i a l’Intervenció municipal, per al seu respectiu coneixement i
efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
6. Donar compte de la resolució per aprovar el contracte de concessió administrativa per
a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 12 de juliol de 2017 d’
aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d’adjudicació referent al
contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol
municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, en un únic lot, per una
durada d’ un any entenent-se per aquest el curs escolar 2017-2018 amb possibilitat de
pròrroga per al curs 2018-2019.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 31/OBR- 11/17
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 12 de juliol 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 el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 31/OBR- 11/17
corresponent al contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les
escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, en un
únic lot, per una durada d’ un any entenent-se per aquest el curs escolar 2017-2018 amb
possibilitat de pròrroga per al curs escolar 2018-2019, i amb un pressupost màxim de licitació
de 1.868.551,60 € (IVA exempt).
Les cinc escoles bressol a què s’ha fet referència tenen un total de 480 places escolars, a raó
del detall que hi figura a continuació:
-Escola bressol Ralet ralet, situada a l’ Avinguda del Marquès de Mont-roig, 170-172, amb una
oferta de 52 places escolars.
-Escola bressol Nero nas, situada al carrer de Londres 12-18, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Virolet, situada al carrer Molí de la Torre, 169, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Uni dori, situada al passeig d’Olof Palme, 15, amb una oferta de 107 places
escolars.
-Escola bressol Pam i pipa, situada al carrer Pau Picasso, s/n amb una oferta de 107 places
escolars.
TERCER.- PROCEDIR a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació urgent, segons allò previst als articles 112, 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.
QUART.- ATENDRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 441.399,56 euros (IVA exempt) amb càrrec a l’ aplicació 2017 N 51014034 3232
22715 del pressupost municipal vigent, amb número d’ operació 12017000021676/1.
Quant a la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta,
SOTMETRE-LA a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquelles anualitats, per atendre el seu pagament,
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d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte o contractes 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-lo/s.
CINQUÈ.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el
termini de 20 dies hàbils de conformitat amb el que estableix l’article 232.2 del Decret 179/1995
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d‘obres activitats i serveis dels ens locals, i
simultàniament PUBLICAR L’ ANUNCI DE LICITACIÓ per aquesta contractació en el
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA i en el PERFIL DE CONTRACTANT
d’ aquest Ajuntament, amb les condicions i terminis establerts als articles 126, 142 i 143
del TRLCSP.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Servei d’ Educació i a l’Intervenció municipal.
SETÈ.- 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 setè).
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 setè 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.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 de juny de 2015,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, proposo la inclusió a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local de la proposta precedent per tal que aquest òrgan col·legiat
prengui nota 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.
7. Donar compte de la resolució per l'aprovació de la licitació, despesa i obertura
procediment obert d' adjudicació del contracte de subministrament de 10 vehicles
hibrids per a la Guardia Urbana de Badalona.
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Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 29 de juny de 2017 d’
aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert d’adjudicació referent al
contracte de subministrament de 10 vehicles híbrids, adaptats com a vehicles policials a títol d’
arrendament sense opció de compra, per a la Guàrdia Urbana de Badalona.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 43/OBR- 17/17
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 29 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 el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 43/OBR- 17/17
corresponent al contracte de subministrament – dividit en dos lots - de 10 vehicles híbrids,
adaptats com a vehicles policials per a la Guàrdia Urbana de Badalona, a títol d’ arrendament
sense opció de compra, per un termini de 48 mesos a comptar de l’ endemà de la data de
signatura de l’ acta o les actes de recepció corresponents que s’ aixequin per constatar el
lliurament i posada en marxa dels vehicles objecte d’ aquest contracte, d’ acord amb les
condicions tècniques establertes en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’
aquest contracte, i amb un pressupost màxim de licitació de 679.438,43 euros (IVA inclòs al
tipus del 21%) a raó de 561.519,36 euros el valor base del contracte i 117.919,07 euros en
concepte d’IVA al percentatge a que s’ha fet referència, import que es desglossa entre els lots
en què s’ha dividit l’objecte d’ aquest contracte de la següent manera:
- Lot 1: Subministrament de 8 vehicles híbrids policials per al trasllat de detinguts: 471.663,36
euros (IVA exclòs)
- Lot 2: Subministrament de 2 vehicles híbrids policials: 89.856,00 euros (IVA exclòs)
TERCER.- 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.
QUART.- ATENDRE la despesa que es derivi d’aquesta contractació per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 20.288,78 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), amb càrrec a la partida
pressupostària 440/1322/20400: “Arrendaments material de transport- renting vehicles”, del
pressupost municipal vigent de l'Ajuntament de Badalona..
Quant a la despesa que se’ n derivi d’ aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució, atenent la seva durada, establerta en 48 mesos, SOTMETRE-LA
a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals corresponents a aquelles anualitats, per atendre el seu pagament, d’acord amb el
que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte o contractes de referència se’n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o
resolució del contracte d’acord amb l’establer a les clàusules 24 i 27 del plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir-lo/s.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Compres, al Servei de la Guàrdia
Urbana i a l’Intervenció municipal.
SETÈ.- 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.
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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 setè).
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 setè 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.
8. Donar compte de la resolució per aprovar la suspensió de la licitació del contracte de
subministrament dels equips i accesssoris per implementar radiocomunicacions TETRA
pel Servei de la Guardia Urbana de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 3 de juliol de 2017 d’
aprovació de la suspensió de la licitació referent al contracte de subministrament, instal·lació i
posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el
sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de
Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, en haver-se detectat
d’ ofici un error material en els plecs reguladors que es proposaven inicialment per regir l’
esmentada licitació
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 72/OBR- 15/16
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 3 de juliol 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 per
l’alcaldessa en la Junta de Govern Local segons Resolucions de 23 i 29 de juny de 2015.
SEGON.- SUSPENDRE el procediment licitatori aprovat mitjançant resolució de data 19 de
maig de 2017 per a la contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment
inclosos, del equips i accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils
digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT
de la Generalitat de Catalunya havent-se detectat d’ ofici per part d’ aquesta Administració una
errada en l’ import que hi figura en la redacció de la clàusula 6.2.2 b) i en el punt segon de l’
annex I del Plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir aquest
contracte amb els termes següents:
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-Clàusula 6.2.2 apartat b) del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte:
On diu:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.839,60 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
Ha de dir:
“Els licitadors hauran de formular la seva oferta, oferint un percentatge de baixa fix i únic
respecte el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per aquests serveis
(8.036,00 euros) seguint el model de proposició econòmica de l’ annex I d’ aquest plec.”
-Punt segon de l’ annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest
contracte (en endavant, PCAP):
On diu:
-Un percentatge de baixa fix i únic del _______ [indicar nombre] % a aplicar respecte el
pressupost màxim de licitació anual, IVA exclòs, establert pels serveis de manteniment
associats a aquest contracte de subministrament (8.839,60 euros).
Ha de dir:
-Un percentatge de baixa fix i únic del _______ [indicar nombre] % a aplicar respecte el
pressupost màxim de licitació anual, IVA exclòs, establert pels serveis de manteniment
associats a aquest contracte de subministrament (8.036,00 euros).
El període de suspensió de la licitació es proposa que sigui pel termini restant fins a la data
límit establerta per a la presentació de proposicions, això és, pel termini de 7 dies naturals,
sense que en el moment d’ emetre’s aquest document, s’ hagi presentat cap proposició encara
per participar en la licitació del contracte de referència, preveient-se que dins de l’ esmentat
termini pugui resoldre’s aquest expedient de rectificació i consegüentment, el de suspensió de
la licitació.
TERCER.- ESMENAR l’ errada a què s’ha fet referència en l’ acord anterior, el que suposa fer
una nova redacció del plec de clàusules introduint a la clàusula 6.2.2 b) i al punt segon de
l’annex I de l’ esmentat plec l’ import correcte (8.036 euros), sotmetre de nou l’ expedient als
informes previs del secretari i l’ interventor en compliment d’ allò previst en disposició addicional
segona, punt setè del Text Refòs de la Llei de contractes del sector públic abans de la posterior
aprovació per part de l’òrgan de contractació corresponent, reanudant la tramitació del
procediment pel termini restant dels 7 dies naturals per a la presentació de proposicions.
QUART.- MANTENIR en la seva integritat la resta de condicions tècniques i
economicoadministratives particulars que regeixen la present licitació
CINQUÈ.- INSERIR UN AVIS EN EL PERFIL de Contractant d’ aquest Ajuntament en què es
faci públic el contingut de l’ acord segon precedent, en el ben entès que, un cop esmenat l’
esmentat document i obert el nou termini de presentació d’ofertes, s’entendrà aixecada la
suspensió del procediment licitatori i la represa dels seus tràmits.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la propera sessió
que se celebri.”
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.
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
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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.
9. Donar compte de la resolució del contracte de subministrament, instal·lació i posada
en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el
sistema de radiocomunicacions TETRA pel Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 12 de juliol de 2017 d’
aprovació de la subsanació dels plecs que es proposen per regir el contracte de
subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment inclosos, del equips i
accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al
Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de
Catalunya, a resultes de l’ errada detectada d’ ofici per part d’ aquesta Administració quant al
pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) anual establert per als serveis de manteniment
associats a aquest subministrament es refereix i reanudació del procediment licitatori.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 72/OBR- 15/16
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 12 de juliol 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.- SUBSANAR L’ ERROR MATERIAL detectat d’ ofici en els plecs que inicialment es
proposaven per regir el contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i
manteniment inclosos, del equips i accessoris per implementar el sistema de
radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona,
connectat a la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya quant al pressupost màxim de
licitació (IVA exclòs) anual establert per als serveis de manteniment associats a dit
subministrament es refereix i APROVAR, consegüentment, els Plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars resultants de la subsanació– datats ambdós
documents del dia 3 de juliol de 2017 - que conformen l’expedient de contractació indexat amb
el número 72/OBR- 15/16 corresponent al contracte de referència, amb un pressupost màxim
de licitació de 280.046,43 euros, IVA inclòs al tipus del 21% (a raó de 231.443,33 euros el valor
base del contracte i 48.603,10 euros en concepte d’ IVA al percentatge indicat) i una durada de
4 anys a comptar de l’ endemà de la data en què s’ aixequi per part del responsable del
contracte l’ acta de recepció acreditativa del lliurament, instal·lació i posada en marxa dels béns
que en constitueixen el seu objecte a satisfacció de l’ Administració.
TERCER.- REANUDAR el procediment licitatori endegat per a l’ 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,
reobrint el termini que restava pendent d’ exhaurir per a la presentació de les proposicions
sense que en el moment de suspendre’s temporalment la licitació de referència se n’ hagués
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presentat cap, això és, pel termini de 7 dies naturals per a la presentació de les proposicions
per part dels empresaris que estiguin interessats a participar en aquest procediment.
QUART.- PROCEDIR A LA PUBLICACIÓ de l’anunci de la represa de la 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al cap del Departament de Compres, al cap del
Servei d’ Administració General de Seguretat, Convivència i Participació i a l’Intervenció
municipal.
SISÈ.- Contra aquests acords es pot interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’acte impugnat.
El recurs s’haurà d’anunciar prèviament davant d’aquest Ajuntament en el termini de 15 dies
hàbils comptadors des del següent a aquell que s’enviï la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposat en l’article 45.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
Si transcorreguts tres mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el
corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del
següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgui el recurs de especial en matèria de contractació, en la forma i amb
els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matèria de contractació potestatiu
fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu
davant de l’esmentada Sala serà de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la
recepció de la corresponent notificació.
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del següent dia hàbil a la recepció de la notificació del present acte, en
la forma i amb els requisits previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot sens perjudici de les qüestions de nul·litat que puguin interposar-se a l’empara del que
disposen els arts. 37 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic; o bé sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
SETÈ.- 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 setè).
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
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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 setè 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.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 de juny de 2015,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, proposo la inclusió a l’ordre del
dia de la Junta de Govern Local de la proposta precedent per tal que aquest òrgan col·legiat
prengui nota de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
Badalona, 14 de juliol de 2017
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.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
10. Aprovar definitivament el projecte de bases i estatuts que han de regir la Junta de
Compensació del Polígon d'actuació urbanística delimitat al PMU del sector únic a
l'àmbit del Gorg.
Antecedents
1. En sessió celebrada per la Junta de Govern Local, en data 18 de juliol de 2016 es va aprovar
inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació que han de regir la Junta de Compensació
del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la Modificació puntual
del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona, aprovat per la CUB el dia 30 de desembre de 2015 i
publicat al DOGC en data 18 de febrer de 2016.
2. L’acord d’aprovació inicial i el text íntegre dels Estatuts i Bases que han de regir la Junta de
Compensació de l’esmentat àmbit van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de data 7
d’octubre de 2017. Així mateix, una vegada publicat es va notificar a tots els propietaris de
finques incloses al polígon d’actuació sotmès a reparcel·lació.
3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions contra l’esmentat
acord.
4. En data 7 de febrer de 2017, el Sr. Ramon Casanovas Matheu, actuant com a President de
la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic
de la Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona, va presentar una instància a
l’Ajuntament acompanyada de l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de
l’esmentat polígon, atorgada en data 20 de gener de 2017 davant del Notari de Barcelona Sr.
Ariel Sultan Benguigui, amb núm. de protocol 350, per tal que sigui aprovada per l’Ajuntament
amb la corresponent remissió a la Direcció General d’Urbanisme, per a la seva inscripció al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
5. Vista l’esmentada escriptura de constitució, el senyor compareixent juntament amb el Sr.
Francesc Xavier Tapias Xirau, en la representació que ostenten de la mercantil “Sabadell Real
Estate Development, SL” societat unipersonal, manifesten que l’esmentada mercantil és titular
del 87’06% dels terrenys integrants dins de l’esmentat polígon.
6. El restant 12’94% és propietat dels titulars que consten al quadre que es protocol·litza a
l’esmentada escriptura.
7. El plànol d’emplaçament correspon amb el polígon d’actuació urbanística aprovat.
Fonaments de dret
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1) L’article 119.2 del DL 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
estableix que transcorregut el termini d’un mes d’informació pública respecte a l’aprovació
inicial del projecte de Bases i Estatuts, procedeix la seva aprovació definitiva per part de
l’administració actuant.
2) D’acord amb l’article 190.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, una vegada aprovats
definitivament els estatuts i bases d’actuació, l’administració actuant n’ha d’ordenar la
publicació al diari oficial que correspongui.
Atès que el contingut íntegre del projecte de Bases i Estatuts que ha de regir la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la
Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona va ser publicat al BOP de data 7
d’octubre de 2016 i no ha estat modificat el seu contingut en cap aspecte, procedeix prescindir
de la publicació prevista a l’article 190.1 del Reglament de la LUC.
3) L’esmentat article 190.1 del Regalment també estableix que l’administració ha de notificar
individualitzadament a les persones propietàries l’acord d’aprovació definitiva del projecte de
bases i estatuts perquè en el termini de 15 dies puguin manifestar la seva voluntat d’adherir-se
a la futura entitat, advertint-los expressament de les conseqüències de la manca d’adhesió a
l’entitat de conformitat amb el que estableixin les bases d’actuació.
4) Vista la Base Sisena del Projecte de Bases i Estatuts que ha de regir la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la
Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona i que pel present acord s’aprova,
la manca d’incorporació a la Junta de Compensació, pel cas que el propietari no adherit resulti
adjudicatari de parcel·la resultant, donarà lloc a la reparcel·lació de les finques no incorporades,
amb pagament de les despeses d’urbanització mitjançant l’adjudicació de finques de resultat,
fins a cobrir la quantia de les despeses, a favor de la Junta de Compensació, d’acord amb el
que estableix l’article 136.4 del Reglament del TRLUC.
5) L’article 130.6 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix que a l’òrgan rector de la Junta de
Compensació hi ha d’haver un representant de l’administració actuant. En aquest sentit, es
proposa nomenar al Sr. Rafael Argelich Gironès, cap del Servei d’Ordenació del Territori de
l’Ajuntament de Badalona, com a representant de l’administració en la Junta de Compensació
del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la Modificació puntual
del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona
6) L’article 123 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC) defineix que són entitats urbanístiques col·laboradores les juntes de
compensació, les qual es constitueixen mitjançant document públic i adquireixen personalitat
jurídica en fer-ne la inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la
Direcció General d’Urbanisme.
7) Vist l’article 171.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (LUC), per a la constitució de la
Junta de Compensació es requereix l’acord de les persones propietàries que representin més
del 50% de la superfície del polígon d’actuació urbanística.
8) L’article 171.2 del Reglament de la LUC estableix que la incorporació a la Junta de la resta
de propietaris no adherits es pot produir dins el termini d’un mes des de la notificació de l’acord
d’aprovació de la constitució de la junta, podent la junta inadmetre les sol·licituds que es
formulin amb posterioritat.
9) L'acta de constitució presentada per a la seva aprovació compleix els requisits exigits a l’art.
190.3 del Reglament de la LUC, consistents en:
a.- Relació de propietaris i finques incloses en el polígon d’actuació, amb especificació del
percentatge de participació
b.- Acord de constitució
c.- Persones designades per ocupar els càrrecs l’òrgan rector:
- President: Sr. R.C.M., en representació de la mercantil “Sabadell Real Estate Development,
SL” societat unipersonal
- Secretari: Sr. FX.T.X.
10) D’acord amb l’article 130.6 del TRLUC la Junta de Compensació té naturalesa
administrativa, personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins.
11) Vist l’article 192.1 del Reglament de la LUC, aprovada la constitució de la Junta de
Compensació, l’administració actuant per conducte de l’Ajuntament ha de comunicar-ho al

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

23

Secretaria General

Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores als efectes de la seva inscripció.
12) Així mateix, i d’acord amb l’article 190.2 del Reglament de la LUC, de la constitució de la
Junta de Compensació se n’ha de donar compte a la resta de persones propietàries afectades,
per tal que puguin adherir-s’hi mitjançant un escrit adreçat al Notari que hagi autoritzat
l’escriptura pública de constitució, a fi que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin.
Per tot l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix, a l’empara de les esmentades
disposicions, aprovar definitivament el Projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de
Compensació Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la Modificació
puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona així com l’aprovació de la constitució de la
Junta de Compensació de l’esmentat àmbit, i la posterior remissió de l’acord a la Direcció
General d’Urbanisme, per a la seva inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores.
13) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a
la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de Bases i Estatuts que han de regir la Junta de
Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la
Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona, aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local en sessió celebrada en data 18 de juliol de 2016.
SEGON.- Designar al Sr. Rafael Argelich Gironès, com a representant municipal, perquè
s’integri al Consell Rector de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística
delimitat al PMU del Sector Únic de la Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de
Badalona.
TERCER.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació
Urbanística del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al PMU del Sector Únic de la
Modificació puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona, formalitzada en escriptura pública
atorgada davant del Notari de Barcelona Sr. A.S.B. en data 20 de gener de 2017, amb núm. de
protocol 350, de conformitat amb el que estableixen els articles 130 i següents del Decret
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 171 i següents del
Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i notificar-lo individualment
a tots els propietaris afectats, fent advertiment exprés als propietaris que no s’han adherit a
l’esmentada Junta de Compensació que disposen dins d’un termini d’un mes des de la
notificació del present acord per incorporar-se a l’esmentada Junta, d’acord amb els articles
171.2 i 190.2 del Reglament de la LUC. En cas contrari, serà d’aplicació la Base Sisena del
Projecte definitivament aprovat.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva
inscripció al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
ANNEX
BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PMU DEL SECTOR ÚNIC DE
LA MPPGM A L’ÀMBIT DEL GORG DE BADALONA.
BASE 1ª.- Objecte, finalitats i normativa aplicable.
1. Mitjançant aquestes bases s’estableixen els criteris i les normes que han de regir el projecte
de reparcel·lació que formuli la junta de compensació del Polígon d’Actuació Urbanística
delimitat al P.M.U. del Sector únic de la M.P.P.G.M. a l’àmbit del Gorg de Badalona a executar
pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, (en endavant “PAU”).
2. La gestió urbanística del PAU es regularà pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost,
consolidat, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, (en endavant “TRLU”), pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, (en
endavant “RLU”), pel Decret 80/2009 de 19 de maig de règim jurídic dels habitatges destinats al
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dret de reallotjament, (en endavant “Decret HAUS”), pel RDL 2/2008 de 20 de juny, text refós
de la Llei de Sòl, per la normativa que la desplegui, la modifiqui o la substitueixi, i per aquestes
Bases.
BASE 2ª.- Les bases com a norma de distribució de beneficis i càrregues.
1. La funció de les bases és la d’establir un conjunt de regles que permetin, mitjançant la
utilització dels seus criteris, el càlcul d’aportacions i adjudicacions.
2. El projecte de reparcel·lació, que es redactarà en desenvolupament d’aquestes bases i de
conformitat amb l’article 126 del TRLU, servirà de mitjà de distribució de beneficis i càrregues,
així com, de títol per a l’adjudicació de les finques resultants i altres drets que poguessin
derivar-se’n.
BASE 3ª.- Força d’obligar.
1. L’aprovació d’aquestes bases d’actuació per part de l’ajuntament de Badalona i la
incorporació dels propietaris dels terrenys a la junta de compensació implica que els membres
de la junta accepten com a normes d’obligada observança totes les que s’hi contenen, en els
termes que van ser aprovades.
2. L’obligatorietat de les bases no impedeix la seva modificació, sempre que sigui votada en
assemblea general, amb el quòrum previst als estatuts de la junta. Aquesta modificació haurà
de ser aprovada per l’ajuntament.
BASE 4ª.- Criteris per determinar la participació i els drets de les persones propietàries.
1. Participen en el repartiment de beneficis i càrregues els propietaris de les finques incloses al
PAU que, en el moment de l’aprovació definitiva del PMU, consten d’alta al cadastre de béns
de naturalesa urbana i tenen condició de bé patrimonial.
2. Resten exclosos d’aquesta participació els propietaris de les finques incloses al PAU,
actualment destinades a domini públic i que conservaran aquesta mateixa qualificació una
vegada executat el planejament.
3. El dret dels propietaris que participen serà proporcional a la superfície de les seves
respectives finques aportades. Inicialment la determinació de la superfície de cada finca serà la
que resulti del plànol topogràfic del PMU.
4. Pel cas que les superfícies que contempli el projecte de reparcel·lació, com a resultat de
nous amidaments topogràfics, presentin desajustaments respecte a les contemplades en el
PMU, prevaldrà la realitat física del terreny.
5. A cadascuna de les finques se li assignarà, en conseqüència, un coeficient per al
reconeixement dels seus drets i adjudicació de les finques resultants o fixació de la
indemnització substitutòria d’edificabilitat si correspon.
6. En el supòsit de discrepància sobre la propietat d’un terreny, part del mateix o ubicació dels
límits, s’estarà provisionalment a la superfície contemplada al PMU o, si s’escau, al que
disposin referent a això els òrgans de govern de la junta de compensació, sense perjudici de
residenciar la qüestió en seu judicial; en aquest cas es qualificarà la finca resultant com a
propietat litigiosa. En cap cas, les negociacions o l’exercici d’accions pot ocasionar la
interrupció o suspensió del procés d’execució del PMU.
7. Si l’aprofitament de la parcel·la que resulta de l’edificació i l’ús existent és superior a
l’aprofitament corresponent al dret de participació derivat de la superfície de la finca, i
l’edificació s’ha d’enderrocar en la seva totalitat, l’aprofitament diferencial s’ha d’indemnitzar
però no dóna lloc a una major adjudicació d’aprofitament.
8. El càlcul del valor de la indemnització d’aquest aprofitament diferencial s’efectuarà tenint en
compte l’ús, l’estat de conservació i l’antiguitat de la construcció afectada i descomptant la part
proporcional de costos d’urbanització del PAU.
9. No obstant això, la comunitat reparcel·latòria, per unanimitat, pot adoptar un criteri diferent.
BASE 5ª.- Tractament de les càrregues, drets reals i personals constituïts sobre les finques
aportades.
1. Els drets reals i les càrregues sobre les finques aportades es consideraran, en principi,
compatibles amb el planejament urbanístic a executar i, conseqüentment, cada una de les
càrregues compatibles, es traslladaran a la finca resultant que substitueixi per subrogació real
la finca gravada, sempre i quan la finca aportada tingui inscrita la nota marginal d’inici del
procediment reparcel·latori; de no constar la dita nota marginal, el trasllat es subjectarà al que
preveu l’article 148 del RLU, i al Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
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2. El projecte de reparcel·lació especificarà cada una de les càrregues i drets reals i personals
que resultin incompatibles amb les determinacions del planejament que s’executa, la raó de la
seva incompatibilitat, i la indemnització o valor que li correspongui, de conformitat amb el que
preveu la legislació expropiatòria o normativa complementaria, i en qualsevol cas, subjecte al
que disposa l’article 148 del RLU.
3. L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació extingirà automàticament els drets
personals, els drets reals i les càrregues que gravin les finques aportades, sempre i quan hagin
estat declarats incompatibles amb l’execució del planejament.
4. Si el propietari afectat no declara el dret personal existent sobre la finca o si els declarats no
s’ajusten a la realitat, els perjudicis resultants seran assumits en la seva totalitat pel propietari
que hagi omès la declaració i s’aplicaran com a cost en el compte de liquidació o es deduiran
del valor de la indemnització substitutòria d’edificabilitat, en el seu cas.
5. Si de la finca aportada resulten diverses finques resultants, les càrregues es traslladen a
totes elles, excepte que es determini una altra cosa per acord unànime de les persones
interessades. Aquest acord pot fer-se constar en el projecte mitjançant compareixença conjunta
o successiva de les persones interessades, de la que s’ha d’estendre la diligència
corresponent. L’Administració actuant ha de comunicar a les persones interessades aquesta
possibilitat, amb motiu de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació.
BASE 6ª.- Tractament dels propietaris que no s’incorporin a la junta de compensació.
La manca d’incorporació a la junta de compensació, pel cas que el propietari no adherit resulti
adjudicatari de parcel·la resultant, donarà lloc a la reparcel·lació de les finques no incorporades,
amb pagament de les despeses d’urbanització mitjançant l’adjudicació de finques de resultat,
fins a cobrir la quantia de les despeses, a favor de la Junta de compensació, d’acord amb el
què estableix l’article 136.4 del RLU.
BASE 7ª.- Criteris de valoració de les edificacions, obres i instal·lacions.
1. La valoració de les edificacions, obres i instal·lacions que hagin de ser enderrocades o que
no puguin ser conservades, o que hagin de ser cedides a l’ajuntament per imperatiu del
planejament vigent, es valoraran amb independència del sòl d’acord amb els criteris del RDL
2/2008 de 20 de juny, text refós de la Llei de Sòl i el seu Reglament.
2. Les edificacions, obres i instal·lacions i altres elements existents que no estiguin legalitzats o
disposin de llicències concedides a precari, no tindran dret a indemnització.
3. S’entendrà que han de ser enderrocades o que no poden ser conservades les edificacions,
obres i instal·lacions, quan sigui necessària la seva eliminació per a construir d’acord amb
l’ordenació prevista al PMU, quan estiguin situades en una superfície que no s’hagi d’adjudicar
íntegrament al seu propietari anterior, o quan la seva conservació sigui radicalment
incompatible amb la ordenació, inclús com a us provisional.
4. L’import resultant de la valoració de les construccions incompatibles amb el planejament, que
s’hagin d’enderrocar, serà comptabilitzat com a càrrega d’urbanització.
BASE 8ª.- Criteris de valoració de les finques resultants.
1. Les finques resultants, de conformitat amb l’article 126.1.b) del TRLU es valoraran de la
manera que decideixin unànimement els propietaris afectats, sota criteris objectius i generals
per a tot l’àmbit d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel planejament
urbanístic al sector, o be, si no hi ha acord, es valoraran amb subjecció als criteris de la
legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. En qualsevol cas, la valoració de
les finques resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes a l’article 37
del TRLU i article 36 del RLU.
2. La valoració s’establirà per unitats de valor, sempre que s’estableixi la seva equivalència en
diner, a fi de determinar les indemnitzacions que es puguin generar per diferències
d’adjudicació, valorant aquestes en funció del preu mig de les parcel·les resultants, sense
incloure les càrregues d’urbanització.
BASE 9ª.- Regles per a l’adjudicació de les finques resultants.
1. Per a l’adjudicació entre els propietaris dels solars resultants i per a la fixació de les
indemnitzacions substitutòries d’edificabilitat, en el seu cas, es formularà i s’aprovarà per la
junta de compensació –d’acord amb l’article 124 del TRLU– el corresponent projecte de
reparcel·lació, que haurà de ser presentat a l’ajuntament per a la seva aprovació inicial i
definitiva.
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2. L’adjudicació de les finques resultants als propietaris s’efectuarà en proporció als béns o
drets aportats. Es procurarà, de conformitat amb l’article 126.1.c) del TRLU i sempre que ho
permetin les exigències de la parcel·lació, que les finques adjudicades estiguin situades en el
lloc més proper possible al de les antigues propietats dels mateixos titulars.
3. No podran adjudicar-se com a finques independents superfícies inferiors a la parcel·la
mínima edificable.
4. No es podrà adjudicar sostre edificable als propietaris que no arribin al 15 per 100 de la
parcel·la mínima edificable.
5. Sempre que ho permetin les exigències de la parcel·lació, l’adjudicació de finques
independents al major nombre de propietaris serà preferible a l’adjudicació en proindivís, i
aquesta darrera a la indemnització en metàl·lic. En les adjudicacions en proindivís es procurarà
també la creació de comunitats del menor nombre possible de comuners.
6. En tot cas, les diferències d’adjudicació seran objecte de compensació econòmica entre els
interessats.
7. En el cas que calgui procedir a la configuració de conjunts immobiliaris entre finques en sòl i
en subsòl, cada un dels elements que constitueixin el conjunt immobiliari, amb absoluta
independència, podran constituir un immoble del que en podran declarar l’obra nova i a la
vegada podran ser dividits en règim de propietat horitzontal.
8. El projecte de reparcel·lació, mitjançant la tècnica de la mitgera tombada, podrà dividir el
domini públic i el domini privat en una única projecció, per a resoldre aspectes de l’ordenació
proposada pel PMU que així ho requereixin.
BASE 10ª.- Afectació real dels terrenys i càrregues d’urbanització.
1. D’acord amb el que disposa l’article 127.b) del TRLU i concordants del RLU, els terrenys
seran afectats al compliment de les obligacions inherents al sistema de reparcel·lació en la
seva modalitat de compensació bàsica, fet que es farà constar en el Registre de la Propietat, a
instancia de la junta de compensació, a la qual se li unirà la certificació administrativa de la
constitució de la junta i d’estar incloses les finques en el PAU.
2. Les finques resultants queden afectes, amb caràcter real, al pagament de les càrregues
d’urbanització en la proporció que correspongui, segons el projecte de reparcel·lació, afectació
que es podrà cancel·lar de conformitat amb el que disposen els articles 155 i 156 del RLU.
3. Es consideraran carregues d’urbanització:
a) Les indemnitzacions per vols.
b) Les indemnitzacions per extinció de drets incompatibles amb el planejament.
c) El trasllat i nova instal·lació d’activitats afectades.
d) El trasllat i nova instal·lació d’habitatges afectats.
e) La indemnització, si s’escau, del diferencial d’aprofitament.
f) Els costos que es derivin de la materialització del dret al reallotjament.
g) Els enderrocs.
h) Les despeses d’urbanització.
i) Les despeses originades per la redacció, elaboració i tramitació de la MPPGM, del PMU,
bases d’actuació i estatuts, constitució i assessorament de la junta de compensació, projecte
de reparcel·lació incloent despeses per taxacions de béns i drets aliens al sòl, projectes
d’edificació dels habitatges de reallotjament, avantprojectes preceptius segons PMU, amb totes
les despeses necessàries per al seu desenvolupament, projectes d’enderroc i qualsevol altre
que resulti inherent a la gestió del PAU.
Aquestes càrregues seran deduïdes a qui les hagi suportat, de l’import de les quotes que li
siguin girades.
BASE 11ª.- Responsabilitat de la junta de compensació.
La junta de compensació és directament responsable davant l’ajuntament de l’execució
completa del PAU.
BASE 12a.- Forma i terminis per fer les aportacions a la junta.
1. Les quotes ordinàries i extraordinàries, així com els repartiments que procedeixin conforme
als estatuts, s’han de satisfer en el termini màxim d’un mes des del requeriment de pagament.
Transcorregut aquest termini, si no s’hagués efectuat el pagament, a la quantitat deguda a la
Junta se li aplicarà un recàrrec equivalent a l’interès legal del diner, i de mantenir-se la negativa
es produiran els efectes que es preveuen als estatuts i en aquestes bases.
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2. El pagament de les quotes es pot fer en metàl·lic o mitjançant cessió de terrenys d’acord
amb el procediment legalment establert.
BASE 13ª.- Incompliment d’obligacions.
1. L’ incompliment pels membres de la junta de les seves obligacions i càrregues legals podrà
donar lloc a l’expropiació dels seus béns i drets, si requerits fefaentment, per un termini no
inferior a tres mesos, persistissin en l’ incompliment.
2. Sense perjudici d’allò que s’estableix al paràgraf anterior, quan l’ incompliment consisteixi en
la negativa o retard en el pagament de les quantitats que es deuen a la junta, aquesta podrà
sol·licitar de l’ajuntament el cobrament del deute per via de constrenyiment; les quantitats
percebudes aplicant el procediment de constrenyiment es lliuraran a la junta de compensació.
3. No es podrà instar el procediment de constrenyiment fins que no hagi transcorregut un mes
des del requeriment de pagament efectuat per la junta de compensació, prèvia certificació de
descobert, lliurada pel secretari amb la conformitat del president.
BASE 14ª.- Distribució de beneficis i pèrdues.
La distribució de beneficis i pèrdues s’efectuarà d’acord a les normes següents:
1. L’assemblea general formarà la liquidació corresponent.
2. La liquidació comprendrà tant el benefici o pèrdua com la participació que, en un o altre cas,
correspongui a cada membre de la junta.
3. La determinació del benefici o de la pèrdua s’efectuarà segons els criteris de valoració
establerts en aquestes bases.
4. La distribució dels beneficis o pèrdues es farà entre tots els membres de la junta
adjudicataris de finques resultants, segons el seu aprofitament.
BASE 15ª.- Moment en que es pot edificar sobre els solars resultants de la reparcel·lació.
Els solars adjudicats pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica no
podran ser edificats fins l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.
BASE 16ª.- Transmissió a l’ajuntament de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.
L’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació implica la transmissió de dret a
l’ajuntament o altra administració actuant dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta.
BASE 17ª.- Dret a reallotjament.
1. Els ocupants legals d’immobles que constitueixin la seva residència habitual tenen dret al
seu reallotjament en habitatges dins l’àmbit del PAU.
2. El dret de reallotjament es reconeix a aquells veïns que, amb títol legítim d’ocupació,
justifiquin la seva residència habitual en els habitatges afectats, abans de la data de l’aprovació
inicial de la Modificació de PGM (27 de novembre de 2012).
3. Pel cas d’ésser persones propietàries, no tindran dret al reallotjament si resulten
adjudicatàries d’aprofitament urbanístic equivalent a una edificabilitat d’ús residencial superior
al doble de la superfície màxima establerta per la legislació d’habitatge de protecció pública.
4. En tot cas, qualsevol que siguin les relacions jurídiques i personals entre els ocupants d’un
habitatge, el reallotjament suposarà donar accés a un únic habitatge per cadascun dels
habitatges que desapareixen.
5. S’estableixen com a condicions necessàries per tal d’exercitar l’opció de reallotjament, les
següents:
a) Acreditar el títol jurídic que habiliti l’ocupació, que haurà de ser anterior a la data esmentada.
b) Acreditar l’ocupació efectiva de l’habitatge durant el període comprès entre aquella data i el
moment d’iniciar l’expedient de reparcel·lació.
6. La junta de compensació haurà de resoldre en el projecte de reparcel·lació el reallotjament
del ocupants que reuneixin les condicions ara indicades, promovent, la construcció dels
habitatges necessaris, amb subjecció a la regulació continguda al Decret HAUS.
BASE 18ª.- Adjudicació de l’habitatge de reallotjament en el propi projecte de reparcel·lació.
1. El projecte de reparcel·lació, mitjançant acord amb el propietari titular del dret a
reallotjament, en el marc de les determinacions contingudes al Decret HAUS, podrà adjudicar,
per subrogació real de la finca aportada per aquell propietari, la propietat d’una quota de
participació -que es correspongui amb l’habitatge a construir- en el solar destinat als habitatges
de reallotjament. Amb aquesta finalitat, la Junta esdevindrà apoderada dels propietaris que
optin per aquesta modalitat, per a poder dur a terme totes les funcions pròpies del promotorconstructor, des del moment de l’encàrrec i redacció del projecte de construcció fins a la
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inscripció al Registre de la propietat de la divisió horitzontal, amb facultats fins i tot, per a
representar al propietari en el trasllat de les càrregues no incompatibles amb el planejament
que gravessin la finca aportada a l’entitat resultant de la divisió horitzontal.
2. La diferència de valor que pugui existir, en el seu cas, entre l’habitatge adjudicat i la finca
aportada, es considerarà càrrega d’urbanització, per representar un cost derivat de la
materialització del dret al reallotjament.
Base 19ª.- Conservació de la urbanització.
La conservació de les obres d’urbanització i manteniment de dotacions i instal·lacions dels
serveis públics es durà a terme per la junta de compensació per a aquelles obres que realitzi
aquesta entitat, mentre duri la seva execució i fins que quedin recepcionades les mateixes per
l’ajuntament de Badalona.
ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PMU DEL SECTOR ÚNIC DE LA
MPPGM A L’ÀMBIT DEL GORG DE BADALONA.
Article 1. Denominació.
L’entitat urbanística col·laboradora es constitueix sota la denominació de JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL P.M.U. del Sector únic de la M.P.P.G.M. a l’àmbit del Gorg de Badalona
(en endavant “la junta de compensació”).
Article 2. Naturalesa i capacitat.
La junta de compensació te naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats.
La personalitat jurídica s’adquireix en el moment de la inscripció de la junta en el Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores.
La junta de compensació te plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i actua
com a fiduciària, amb ple poder dispositiu, sobre les finques aportades pels seus membres,
únicament amb les limitacions establertes en aquests estatuts.
Per a l’exercici de les seves finalitats, la junta pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar
i vendre tot tipus de béns i drets, segregar i agregar terrenys, contractar, obligar-se, executar
obres i instal·lacions i interposar recursos i exercir accions.
La junta es regirà per la Llei d’urbanisme, els reglaments que la despleguen i per aquests
estatuts.
Article 3. Domicili.
El domicili de la junta s’estableix al Passatge Mercader 7-9 de Barcelona (08008).
El domicili es pot traslladar a un altre lloc per acord de l’Assemblea General, i s’ha de
comunicar a l’ajuntament de Badalona, perquè en sol·liciti la inscripció en el Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores.
Article 4. Objecte.
L’objecte de la junta de compensació és la gestió i execució del Polígon d’Actuació Urbanística
delimitat al P.M.U. del Sector únic de la M.P.P.G.M. a l’àmbit del Gorg de Badalona, en els
termes i condicions que es determinen en el planejament i en les Bases d’Actuació d’aquesta
junta de compensació.
Article 5. Finalitats.
Les finalitats de la junta de compensació són les següents:
a) Formular el projecte de reparcel·lació i distribuir els beneficis i les càrregues entre tots els
propietaris.
b) Formular el projecte d’urbanització.
c) L’execució de les obres d’urbanització.
d) Cedir a l’ajuntament els terrenys que determini el planejament que desenvolupa.
e) Sol·licitar de l’administració actuant la inscripció de la junta al Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores.
f) Sol·licitar de l’administració actuant l’exercici de l’expropiació forçosa de les finques
adjudicades als propietaris que incompleixin les seves obligacions i l’exacció en via de
constrenyiment per al cobrament de les quantitats degudes pels membres de la junta.
g) Sol·licitar i gestionar els beneficis fiscals establerts a la Llei.
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h) Gestionar i defensar els interessos comuns dels associats a la junta, davant de qualsevol
autoritat o organisme públic, Tribunals i particulars.
i) Exercir el dret a exigir de les empreses que prestin serveis, excepte en la part que -segons la
seva reglamentació- hagin de contribuir els usuaris, el rescabalament de les despeses
d’instal·lació de xarxes d’aigua, gas, energia elèctrica, telefonia i altres subministraments.
j) Exercir tots els drets i accions que corresponguin, en base a la legislació vigent, davant
qualsevol autoritat o organisme de les administracions central, autonòmica i local, així com
davant qualsevol jutjat i tribunal.
k) La sol·licitud i gestió dels beneficis fiscals establerts a la Llei.
l) Exercir els drets i activitats que corresponguin d’acord amb la normativa urbanística vigent.
m) Les altres finalitats que estableixi la normativa urbanística.
Article 6. Administració actuant.
La junta de compensació té caràcter administratiu, i actuarà, en aquest ordre, sota la tutela de
l’ajuntament de Badalona.
En l’exercici de la funció de tutela i fiscalització correspon a l’ajuntament:
a) El tràmit d’audiència als propietaris del Polígon d’actuació Urbanística dels estatuts i bases
d’actuació.
b) L’aprovació dels estatuts i les bases d’actuació i les posteriors modificacions.
c) La designació d’un representant de l’administració actuant.
d) L’aprovació de la constitució de la junta i la remissió de la documentació necessària al
Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores per sol·licitar-ne la inscripció.
e) L’expropiació dels terrenys dels propietaris per raó de l’incompliment de les obligacions i les
càrregues imposades pel planejament i per la normativa urbanística, essent beneficiària la junta
de compensació.
f) L’exercici de la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats degudes pels
membres de la junta.
g) La resolució dels recursos d’alçada interposats contra els acords de la junta.
h) Totes aquelles altres atribucions que resultin de la legislació urbanística.
Article 7. Àmbit territorial d’actuació.
L’àmbit d’actuació de la junta és el Polígon d’Actuació Urbanística delimitat al P.M.U. del Sector
únic de la M.P.P.G.M. a l’àmbit del Gorg de Badalona.
Article 8. Durada.
La junta de compensació resulta habilitada per a iniciar les seves funcions des de la seva
inscripció al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores i durarà fins que resulti acomplert
totalment el seu objecte, fora que es produeixi la dissolució en els termes assenyalats a l’article
39 d’aquests estatuts.
Article 9. Composició de la junta de compensació.
La junta es composa de les persones físiques o jurídiques propietàries dels terrenys inclosos
en el polígon d’actuació urbanística.
Article 10. Requisits per a la incorporació dels propietaris a la junta de compensació.
La junta es composa inicialment pels propietaris dels terrenys inclosos al polígon d’actuació
urbanística, representants de més del 50% de la seva superfície, que promouen la seva
constitució.
Els propietaris no promotors de la junta podran incorporar-s’hi durant el termini d’informació
pública següent a la publicació de l’acord municipal aprovatori dels estatuts y bases en el
Butlletí Oficial de la Província, així com també dins el termini d’un mes des de la notificació de
l’acord d’aprovació de la constitució de la junta.
No s’admetran més incorporacions de propietaris a la junta, una vegada finalitzats els terminis
ara indicats.
La incorporació se sol·licitarà per escrit, a través del Registre de l’ajuntament o per qualsevol
altre medi fefaent, aportant la documentació i dades que s’indiquen a continuació:
a) L’adhesió explícita als estatuts i bases aprovats.
b) La superfície i emplaçament de la o les finques propietat del sol·licitant.
c) La documentació justificativa de dita propietat, així com la situació possessòria, de càrregues
i drets reals i personals que la gravin en el moment de l’adhesió.
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d) L’adreça de notificacions del procediment d’execució al qual s’adhereix i el mitjà (escrit,
telefònic, telemàtic o cibernètic) pel qual accepta ser notificat dels actes de la junta.
e) El compromís de dipositar la quantitat corresponent a les despeses ja realitzades i les que
siguin de previsió immediata, en el termini d’un mes des del requeriment de la junta. Aquesta
quantitat no podrà ser més gran que la satisfeta pels propietaris promotors, en proporció a la
superfície de terrenys.
Article 11. Transmissió de la titularitat.
La condició de membre de la junta és inherent a la titularitat dels immobles inclosos en l’àmbit
d’actuació.
La transmissió de la titularitat dels terrenys implica la subrogació real en els drets i obligacions
del causant des del moment de la transmissió.
El causant o transmetent ha de notificar de forma fefaent a la junta les condicions de la
transmissió i les circumstàncies personals de la persona a qui es transmet la titularitat, indicantne el domicili.
Article 12. Patrimoni de la junta.
La incorporació dels propietaris a la junta de compensació no pressuposa la transmissió a la
junta de la propietat dels immobles. La junta actua com a fiduciària dels terrenys, amb les
facultats establertes en aquests estatuts.
La junta de compensació és la beneficiària de les expropiacions que sol·liciti a l’administració
actuant per incompliment de les obligacions i càrregues dels membres de la junta derivades del
planejament o altra normativa urbanística.
El procediment expropiatori és el regulat a la legislació urbanística per a les actuacions aïllades
i els criteris de valoració a aplicar són els establerts al RDL 2/2008 de 20 de juny, text refós de
la Llei de sòl i el seu Reglament.
La junta, amb l’acord previ de l’Assemblea General, pot gravar o alienar, tant els terrenys
aportats pels membres, com els obtinguts per expropiació, per fer front a les despeses
d’urbanització.
Article 13. Quotes de participació.
La quota de participació de les persones propietàries integrades a la junta és proporcional a la
superfície de finques aportades en relació amb la superfície de la totalitat del polígon
d’actuació.
Un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, les quotes de participació dels propietaris seran
proporcionals al valor de les finques adjudicades.
Article 14. Terrenys amb drets reals limitatius del domini.
Si una finca té un dret real limitatiu del domini, la qualitat de membre de la junta recau sobre el
nu propietari, sens perjudici que el titular del dret real n’obtingui el rendiment econòmic derivat
del seu dret.
Article 15. Drets dels membres de la junta.
1.- Els membres de la junta tenen els drets següents:
a) Assistir a les sessions de l’assemblea, participar en les deliberacions i formular
suggeriments, objeccions i alternatives respecte dels temes debatuts.
b) Exercir el dret de vot en l’assemblea en proporció al dret o interès econòmic que ostentin.
c) Consultar i disposar de la informació i documentació necessàries per a debatre l’ordre del dia
de l’assemblea, almenys quaranta-vuit hores abans de la sessió.
d) Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de govern i administració de l’entitat.
e) Rebre informació sobre les activitats que porta a terme l’entitat, en relació amb el seu objecte
social, així com sobre la composició dels òrgans de govern i administració i sobre l’estat dels
comptes de l’entitat, i obtenir certificacions acreditatives dels assentaments als llibres socials,
en el termini màxim de quinze dies des de la sol·licitud.
f) Impugnar els acords de caràcter administratiu que adoptin els òrgans de l’entitat urbanística
col·laboradora.
g) Posseir un exemplar dels estatuts de l’entitat, i de les bases d’actuació i ésser notificats dels
acords adoptats pels òrgans col·legiats als quals pertanyin, als efectes d’informació i
d’interposició de recursos.
h) En general, tots el drets derivats de la normativa urbanística i dels estatuts de la junta.
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2.- L’exercici dels referits drets quedarà suspès per a tots els membres de la Junta que no
estiguin al corrent de pagament de les quotes de l’entitat.
Article 16. Obligacions dels membres de la junta.
1.- Els membres de la junta tenen les obligacions següents:
a) Pagar les quotes que contribueixen al sosteniment i funcionament de l’entitat i a l’execució
del projecte de reparcel·lació.
b) Facilitar documentació i exhibir els títols de propietat que es posseeixen sobre les finques del
polígon d’actuació, així com declarar les situacions jurídiques que les afectin.
c) Regularitzar la titularitat i la situació registral dels terrenys aportats, en el termini que
assenyali l’assemblea.
d) Notificar a l’entitat les transmissions de propietat que es produeixin sobre les seves finques
incloses al polígon d’actuació.
e) Assabentar els adquirents de les finques del règim de l’entitat urbanística col·laboradora. A
aquests efectes, en les escriptures públiques d’alienació es farà constar pel Notari que
l’adquirent manifesta expressament que ha estat informat de dit règim.
f) Comunicar a la junta els canvis de domicili a efectes de notificacions.
g) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’entitat, sense perjudici de la
interposició de recurs contra els mateixos.
h) En el seu cas, exercir els càrrecs, per als quals se’ls hagi nomenat, amb lleialtat i
responsabilitat.
i) Complir amb la resta d’obligacions establertes en la legislació i el planejament urbanístics.
j) Complir els compromisos assumits mitjançant convenis urbanístics, si s’escau.
k) I, en general, totes aquelles obligacions derivades de la normativa vigent i d’aquests estatuts.
2.- En cas d’incompliment de les obligacions de pagament de les quotes de l’entitat, la Junta
podrà demanar a l’ajuntament de Badalona bé que exigeixi el seu pagament per la via de
constrenyiment, bé la cessió de finques de resultat fins a cobrir la quantia de les mateixes, o bé
l’expropiació de la finca adjudicada.
Article 17. Òrgans de govern i administració de la junta.
1.- Els òrgans de govern i administració de la junta són:
a) L’Assemblea General.
c) El President.
d) El Consell Rector.
e) El Secretari.
2.- Els càrrecs poden recaure en persones físiques o jurídiques. En aquest darrer cas, l’entitat
jurídica que ostenti el càrrec haurà de designar la persona física corresponent, que en el cas
del President, exercirà el càrrec amb caràcter estable i –mentre duri el seu mandat- només
podrà ser substituït per una altra persona designada per l’entitat jurídica, per causes
acreditades de manca de representació, incapacitat o força major.
Article 18. L’Assemblea General.
L’Assemblea General estarà constituïda per tots els membres de la junta de compensació.
Tots els membres de la junta, inclosos els no assistents a les reunions de l’assemblea i els
dissidents, queden sotmesos als acords vàlidament adoptats, sens perjudici del seu dret a votar
en contra i a fer constar en l’acta els motius de la seva oposició.
Article 19. Atribucions de l’Assemblea General.
Corresponen a l’Assemblea General les facultats següents:
a) Designació i cessament del President i dels membres del Consell Rector.
b) Examen de la gestió comú i aprovació, si escau, de la memòria i comptes de l’exercici
anterior.
c) Aprovació del pla d’actuació i del pressupost, amb la determinació dels mitjans econòmics i
aportacions, tant ordinàries con extraordinàries, per a cada exercici.
d) Aprovació del projecte de reparcel·lació.
e) Contractar l’execució de les obres.
f) Contractació de crèdits per a finalitzar les obres d’urbanització.
g) Sol·licitar a l’Administració Actuant el cobrament dels deutes dels socis bé per la via de
constrenyiment, bé mitjançant l’expropiació dels bens i drets del morós, bé mitjançant la cessió
de les finques de resultat.
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h) Aprovació de la modificació dels estatuts, sense perjudici de l’aprovació posterior de
l'ajuntament.
i) Formalització d’actes dispositius sobre els béns i drets de la junta.
j) Constitució de les garanties que puguin exigir els òrgans urbanístics per assegurar les
obligacions contretes per la junta de compensació.
k) Acordar la dissolució de la junta.
l) Qualsevol altra facultat que sigui necessària per al compliment de les finalitats de la junta.
Article 20. Reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General.
L’Assemblea General celebrarà una reunió ordinària un cop l’any i reunions extraordinàries
quan ho consideri necessari el President o el Consell Rector o quan ho sol·licitin per escrit
adreçat al President el 25% de les quotes de participació.
En l’ordre del dia de la sessió ordinària anual hi han de constar els assumptes següents:
consideració i aprovació, en el seu cas, de la memòria, comptes i balanç del exercici anterior i
consideració i aprovació, si escau, del pla d’actuació i del pressupost de l’exercici següent, així
com de les quotes ordinàries i extraordinàries que s’hagin de satisfer durant l’exercici.
En les sessions extraordinàries es pot tractar qualsevol altra qüestió que formi part de les
finalitats de la junta.
Article 21. Representació dels associats.
Els membres de la junta podran ser representats en l’Assemblea General per altres persones,
associades o no, mitjançant apoderament notarial o mitjançant autorització amb signatura
notarialment legitimada.
Article 22. Composició del consell rector.
El consell rector estarà composat pel president, que ho serà de l’entitat, el secretari, que ho
serà també de l’entitat, i 2 vocals, designats per majoria de vots a l’assemblea general. Així
mateix, formarà part del consell rector un representant de l’ajuntament.
A excepció del membre designat per l’ajuntament, i del secretari, els membres del consell
hauran de tenir la condició de propietaris de terrenys de l’àmbit, i seran designats per
l’Assemblea General per majoria de quotes de participació.
Article 23. Càrrecs del consell rector.
Els càrrecs del consell tindran una durada de 4 anys, i poden ésser reelegits indefinidament.
Les vacants que es produeixin durant el mandat del consell rector seran cobertes
provisionalment pel membre de la junta que nomeni el consell rector fins que l’assemblea
nomeni el nou membre, que ocuparà el càrrec pel termini que falti per acabar el mandat del
consell.
Article 24. Atribucions del consell rector.
El consell rector tindrà les facultats següents:
a) Administrar la junta i el seu patrimoni d’acord amb les Lleis i aquests estatuts.
b) Realitzar tot tipus d’actes de gestió.
c) Executar els acords de l’assemblea general.
d) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb les previsions acordades per l’assemblea i
comptabilitzar els resultats de la gestió.
e) Autoritzar l’atorgament de tota mena d’actes i contractes civils, mercantils i administratius, a
excepció dels actes dispositius sobre béns i drets de la junta.
f) Tenir cura dels fons socials i la comptabilitat, i encarregar-se de la recaptació de les
aportacions.
g) Formular, abans de la sessió ordinària de l’assemblea general, la memòria d’actuació anual i
els comptes de l’exercici precedent, així com el pla d’actuació i els pressupostos de l’exercici
següent.
h) Exercir totes les altres facultats de govern i administració de l’entitat no reservades
expressament a l’assemblea general o al president.
i) Delegar en el president l’exercici de les atribucions del consell rector, sempre que existeixi
acord unànime del propi Consell Rector.
Article 25. Acords del consell rector.
Els acords del consell rector s’adoptaran per majoria de vots. El vot del president és diriment en
cas d’empat. Els acords del consell rector són directament executius, sens perjudici de l’exercici
de les accions i recursos que siguin procedents.
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Article 26. Designació del President.
La presidència de l’entitat correspon al membre que designi l’Assemblea General en la seva
sessió constitutiva o en les successives i podrà ser reelegit indefinidament.
Article 27. Facultats del President.
El President tindrà les següents atribucions:
a) Convocar, presidir, suspendre i cloure les sessions dels òrgans col·legiats, dirigir les
deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.
b) Representar la junta davant entitats, organismes i autoritats de caràcter públic, o bé davant
de persones privades, físiques o jurídiques, i, en la seva virtut, representar a la junta en tota
classe de negocis jurídics, podent conferir apoderaments per a l’exercici de l'esmentada
representació, fent ús de la signatura de l’entitat en els contractes i operacions degudament
aprovats, pendents de ratificació per l’assemblea.
c) Interpretar els presents estatuts i resoldre els dubtes que plantegi la seva aplicació.
d) Vetllar per l’execució dels acords de l’Assemblea General.
e) La representació judicial i extrajudicial de la junta i dels òrgans de govern, podent atorgar
poders a terceres persones per a l’exercici de la representació esmentada.
f) Autoritzar les actes de l’Assemblea General, les certificacions que s’expedeixin i tots els
documents que ho requereixin.
g) Disposar dels fons de l’entitat i exercir qualsevol activitat bancària que exigeixi el
funcionament de la junta.
h) Exercir totes les altres facultats de govern i administració de l’entitat no reservades
expressament a l’Assemblea General.
i) Totes aquelles altres funcions que siguin inherents al seu càrrec.
Article 28. El Secretari.
Actuarà com a Secretari de l’assemblea la persona física, membre de l’entitat o no, que designi
l’assemblea en la seva sessió constitutiva o en les successives renovacions.
En cas d’absència o malaltia, el Secretari serà substituït pel vocal de menor edat.
Article 29. Atribucions del Secretari.
El Secretari, que exercirà funcions d’assessorament a la junta, aixecarà acta de les sessions, a
les quals assistirà amb veu i sense vot si no és propietari; donarà fe dels assentaments inscrits
en els llibres socials; assistirà al President en la convocatòria de les sessions dels òrgans
col·legiats i serà el dipositari i custodi dels llibres socials.
Article 30. Convocatòria de l’Assemblea.
L’Assemblea serà convocada pel Secretari, per ordre del President o quan així ho sol·licitin el
25% de les quotes de participació. La convocatòria expressarà els assumptes a tractar en cada
sessió.
No es podrà decidir sobre cap assumpte que no figuri inclòs a l’ordre del dia, llevat que, essent
presents tots els components del respectiu òrgan col·legiat, així ho acordin per unanimitat.
La convocatòria és farà pel mitjà que hagi acceptat cadascun dels associats en el moment
d’adherir-se a la junta, amb 8 dies naturals d’antelació, a l’adreça designada pels associats.
Article 31. Constitució de l’Assemblea.
L’assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi concorrin,
presents o representats, els membres que representin, com a mínim, el 50% de les quotes. En
segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora desprès, quedarà vàlidament constituïda
quan concorrin el 25% de les quotes de participació.
Article 32. Constitució per unanimitat dels propietaris.
No obstant el que disposen els articles precedents, l’Assemblea s’entendrà convocada i
quedarà vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que es trobin,
presents o representats, tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.
Article 33. Acords.
Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria dels vots dels assistents computats
segons la quota de participació de cada membre, determinada en la forma establerta a l’article
13 d’aquests estatuts.
No obstant això, per remoure i elegir el President, modificar els estatuts, fixar aportacions
extraordinàries i contractar crèdits, si l’assemblea es celebra en segona convocatòria, es
requerirà el vot favorable que representi el 50% de les quotes de participació.
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Article 34. Actes de les sessions.
De cada sessió de l’Assemblea s’estendrà acta, en la qual es faran constar les circumstàncies
de lloc, temps, ordre del dia, assistents, quota que representen, forma i resultats de les
votacions i contingut dels acords. Les actes seran redactades pel Secretari i s’aprovaran en la
mateixa o posterior sessió. Una vegada aprovades, seran transcrites en el llibre d’actes.
Article 35. Mitjans econòmics.
Les aportacions dels membres de la junta estan constituïdes per la totalitat dels terrenys i drets
afectats per l’actuació i per les quotes ordinàries i extraordinàries.
Les quotes ordinàries són les destinades al pagament de les càrregues d’urbanització,
determinades a les bases d’actuació i al projecte de reparcel·lació.
Les quotes extraordinàries són les que es fixen en acords específics de l’Assemblea General,
entre elles, per la seva forma, l’assumpció de compromisos de garanties, avals o fiances per
part dels membres, en recolzament dels que pogués contraure la junta en compliment de les
seves obligacions.
Article 36. Pagament de les quotes.
El pagament de les quotes es realitzarà en el termini màxim d’un mes des del requeriment
individualitzat fet per la junta.
La falta de pagament en el termini establert produirà les conseqüències següents:
a) La incapacitació del propietari per a exercir el dret de vot en les reunions de l’Assemblea.
b) Un recàrrec de l’interès legal del diner fins el seu cobrament. Passat un període de tres
mesos del període de cobrament en voluntària, podrà la junta instar a l’ajuntament la utilització
de la via de constrenyiment.
c) Si en una ocasió anterior hagués estat precís utilitzar la via de constrenyiment per cobrar
alguna quota, o fora notòria la negativa de pagament, prèvia declaració d’incompliment, podrà
iniciar-se l’expropiació forçosa per part de l’ajuntament, d’acord amb allò que determinen les
bases d’actuació, essent beneficiària la junta de compensació.
Article 37. Executivitat.
Els acords dels òrgans de la junta, col·legiats o no, seran directament executius i no es
suspendran per la seva impugnació, llevat que així ho acordi l’òrgan que hagi de resoldre el
recurs.
Article 38. Recursos administratius.
Contra els acords dels òrgans de la junta s’hi poden interposar els recursos següents:
a) Els acords del President i del Consell Rector es poden impugnar, en el termini de quinze dies
hàbils des de la seva notificació, davant de l’Assemblea General, que ha de resoldre en el
termini de tres mesos, transcorreguts els quals s’entendrà desestimada la impugnació.
b) Contra els acords de l’Assemblea General es pot interposar recurs d’alçada davant
l’ajuntament en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999.
No estan legitimats per a la impugnació els membres de la junta que haguessin votat a favor de
l’acord, per si mateixos o mitjançant representant.
Article 39. Causes de la dissolució.
La junta de compensació es dissoldrà per les causes següents:
a) Per compliment de les seves finalitats.
b) Per manament judicial o prescripció legal.
L'ajuntament ha d’aprovar la dissolució i trametre l’acord d’aprovació de la dissolució al
Registre d’entitats urbanístiques col·laborades.
Article 40. Liquidació i destinació del patrimoni comú.
Acordada la dissolució, el President es transforma en òrgan de liquidació per fer front al
pagament dels deutes i al cobrament d’ingressos pendents i per a la distribució del romanent,
aplicant les instruccions especialment dictades per l’Assemblea General per a la liquidació,
d’acord amb les bases d’actuació.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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11. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació per la regularització de les
finques incloses dins la illa 8 del Polígon A del Port de Badalona.
Antecedents
1. En data 18 de febrer de 2003 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de
les finques incloses dins el Polígon A del Pla Especial del Port de Badalona. En virtut de
l’esmentat projecte, l’Ajuntament de Badalona va obtenir gratuïtament la cessió de les finques
qualificades pel planejament de sistemes públics (vials, zones verdes i equipaments).
2. Posteriorment, el 13 de juliol de 2007, i en virtut de l’aprovació d’una modificació del
planejament a l’àmbit del Port de Badalona, es va aprovar el Projecte de Regularització de les
finques incloses dins la illa 8 del Port, entre les que es trobava una finca de titularitat municipal
qualificada d’equipament.
3. Per resolució de 2 d’abril de 2014, el Conseller de Territori i Sostenibilitat es va aprovar
definitivament la Modificació del PGM per l’increment de la densitat d’habitatges en el Polígon A
del Port de Badalona, modificació que incorpora una fitxa de condicions particulars per a cada
una de les illes del Polígon A del Port. Concretament, pel què fa a la illa 8, el planejament
permet reajustar la posició dels blocs transversals edificatoris amb un gir màxim de 15º
respecte a l’eix del canal, la qual cosa fa necessari modificar els límits existents entre la finca
privada i la finca municipal incloses dins la illa 8 del Port.
4. Entre les finques incloses dins l’esmentada illa es troba la finca de titularitat municipal
denominada “Parcel·la resultant número 2. Equipament número 6” que es corresponen amb la
finca registral núm. 37.705 de Badalona 1.
5. Per part de la mercantil “Barkeno Developments SLU”, amb CIF B-87.160.818, en la seva
condició de propietària de la resta de finques incloses dins la illa 8 del Port de Badalona, s’ha
presentat al departament de Gestió Urbanística una proposta de Projecte de Regularització de
les finques incloses dins la illa 8 del Pla Especial del Port de Badalona amb la finalitat d’ajustar
els límits existents entre la finca privada propietat de “Barkeno Developments, SLU” i la finca de
titularitat municipal qualificada d’equipament.
6. L’esmentada proposta va ser aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern
celebrada en data 8 de maig de 2017.
7. La proposta va ser sotmesa a informació pública pel termini d’un mes, es va publicar al BOP
de data 25 de maig de 2017 i notificada personalment a tots els interessats.
8. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
Fonaments de dret
1) L’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC) regula la tramitació dels instruments de gestió urbanística, entre els que
es troben els projectes de reparcel·lació.
2) Vist l’article 166 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, la reparcel·lació es pot aplicar, malgrat no calgui la redistribució materials dels
terrenys als efectes del repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació
urbanística, quan sigui necessari regularitzar la configuració de les finques, a fi d’ajustar-la a les
exigències del planejament. La proposta es pot presentar tant a instància d’una part
interessada o d’ofici per part de l’administració.
En el present expedient, d’acord amb el planejament vigent, procedeix tramitar un projecte de
regularització de finques en relació a la illa 8 del Port de Badalona.
D’acord amb l’apartat 2 de l’esmentat article, s’entén per regularització de finques la definició
de les noves partions de les finques afectades, d’acord amb el planejament, sempre que no
s’afecti el valor en una proporció superior al 15% ni les edificacions existents. Vist l’informe
emès per l’arquitecta del Departament de Gestió Urbanística, la proposta presentada compleix
amb els esmentats requisits.
3) Respecte a la tramitació de l’expedient, l’article 166.4 del RLUC estableix que el projecte de
regularització de finques es tramita d’acord amb l’article 119.2 de la TRLUC.
4) Vist l’article 119.2 del TRLUC l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de reparcel·lació
corresponen a l’administració, i el projecte ha de ser posat a informació pública per un termini
d’un mes dins el qual s’ha de concedir audiència a les persones interessades amb citació
personal.
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6) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant resolució de 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a
la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació per la Regularització de les
finques incloses dins la illa 8 del Pla Especial del Port de Badalona, presentat pel Sr. A. N. N.,
en representació de la mercantil “Barkeno Developments, SLU”, propietària de les parcel·les
privades incloses dins l’esmentat àmbit.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació en la
forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió Urbanística, que
haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de difusió corrent a
Badalona.
TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix l’article
2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de
Naturalesa Urbanística.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
12. Corregir els errors detectats en l'acord de la Junta de Govern Local del 21 de
setembre de 2015 per la qual es va acceptar la cessió de 2.269'759 m2 qualificats de vial
situats front al núm. 3 de l'Av. Carlemany.
Antecedents
1.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 21 de setembre de 2015
es va acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a favor de
l'Ajuntament de Badalona, d’una finca amb una superfície de dos mil dos-cents seixanta-nou
metres set-cents cinquanta-nou mil·límetres quadrats situats front al núm. 3 de l’avinguda
Carlemany, cessió efectuada mitjançant escriptura pública atorgada pel Sr. S.M.G., amb NIF
46121XXX-R, actuant en representació de la mercantil “FIVEVIF, SL”, amb CIF B62 894 902,
amb domicili a efectes de notificacions a Badalona, al carrer Santa Teresa, núm. 6, 1r (CP
08911), davant del notari de Badalona Sr. C.V.A., atorgada en data tres d’agost de dos mil
quinze, amb número de protocol 2.461.
2.- Havent estat presentada l’esmentada escriptura al Registre de la Propietat núm. 3 de
Badalona, aquest ha observat els següents defectes esmenables:
a) Tant la certificació de l’Ajuntament de Badalona com en l’acceptació de la cessió es descriu
la situació de la finca segregada a l’avinguda Carlemany núm. 3 i en l’escriptura es descriu amb
el número 558, igual que consta en la descripció de la major finca en el Registre
b) En l’acord primer de l’acceptació consta una superfície de 226’000759 quan la superfície
correcta és de 2.269’759 metres quadrats, tal com consta a l’escriptura.
Fonaments de dret
1) D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, “les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Vistos els defectes advertits pel Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona, procedeix
corregir l’acord d’acceptació de la cessió gratuïta d’una porció de terreny situada a l’avinguda
Carlemany en el següent sentit:
- la finca segregada se situa en el número 558 de l’avinguda Carlemany i no en el número 3
com consta en l’acord d’acceptació
- la superfície de cessió és de 2.269’759m² tal com consta a l’escriptura i en l’informe jurídic
que forma part de l’acord
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2) La competència per aprovar el present acord correspon a la Junta de Govern Local per ser
l’òrgan que va aprovar l’acord que s’esmena.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de 2015, proposi a
la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret del Departament de
Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Corregir l’acord l’acord de la Junta de Govern Local del 21 de setembre de 2015 per
la qual es va acceptar la cessió de 2.269’759m² qualificats de vial situats front al número 3 de
l’avinguda Carlemany en el següent sentit:
- fer constar que la finca segregada se situa en el número 558 de l’avinguda Carlemany i no
en el número 3 com consta en l’acord d’acceptació
- fer constar que la superfície de cessió és de 2.269’759m² tal com consta a l’escriptura
pública de cessió.
SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
13. Acordar la reforma del servei d'urgències psiquiatriques de l’hospital Germans Trias i
Pujol.
Antecedents
Atesa la instancia presentada el 06 de juny de 2017 (reg. 2017/16622) per Servei Catala De La
Salut a la Ctra. Canyet Núm.0-0 (ref. cadastral 6426401DF3962E0001AT) en la que es sol·licita
llicència per la reforma i adequació del servei d'urgencies psiquiatriques de l'hospital Germans
Trias i Pujol.
Atès l’informe de l’enginyer municipal emès en data 13 de juny de 2017 que literalment diu:
“Vista la petició formulada el 06 de juny de 2017 (reg. 2017/16622) per Servei Catala De La
Salut a la Ctra. Canyet Núm.0-0 (ref. cadastral 6426401DF3962E0001AT) i la documentació
que hi ha a l’expedient, les característiques de l’establiment i l’activitat són les següents:

Dades generals de l’activitat:
Referència cadastral
CCAE
Zonificació
Superfície útil
Us

8101605DF3980A
8610
7a
151,80 m²
Hospitalari

Cal proposar la concessió de la llicència per Reforma i adequació del servei d'urgencies
psiquiatriques de hospital Germans Trias i Pujol. bonificació taxa 100% of14. 8.1 a) amb les
condicions següents:
1.Un cop concloses les obres, cal presentar una comunicació de modificació no substancial
d’una activitat ja legalitzada (tràmit BM) respecte a la llicència ambiental per a l’activitat de
Hospital amb titular Hospital Universitari Germans Trias i Pujol amb referència d’expedient G10001/06.”
Fonaments de dret
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 41 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Atesa la Resolució de l’alcalde de data juliol de 2015 segons la qual és la Junta local la que
ostenta la competència sobre les llicències urbanístiques o autoritzacions d’actes promoguts
per les administracions públiques.
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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,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
ÚNIC.- Atorgar llicència municipal al Servei Catala De La Salut, per la reforma i adequació del
servei d'urgencies psiquiatriques de l'hospital Germans Trias i Pujol a la finca situada Ctra.
Canyet Núm.0-0 (ref. cadastral 6426401DF3962E0001AT), amb la condició que es compleixin
les prescripcions de policia urbana d’aquesta ciutat, per a realitzar les obres referides, previ el
pagament dels drets municipals corresponents i sotmesa a les condicions generals impreses a
la llicència i a les especials assenyalades a continuació:
PRIMERA- El termini per la finalització de les obres es fixa pel dia 24 de juliol 2017.
SEGONA- La llicència caducarà i restarà sense efecte i sense dret a indemnització, si les obres
no haguessin estat iniciades en el termini de sis mesos des de la data de l’atorgament
La caducitat a que s’ha fet esment es produirà pel transcurs del termini del permís o de la seva
pròrroga.
TERCERA- De conformitat amb el que disposa l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques, el titular resta exempt de l’obligació de declarar les alteracions
cadastrals derivades de la present llicència, en haver-se acollit aquest ajuntament al règim de
comunicació previst a l’article 14 del Text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.
QUARTA- El desguàs de l’edifici, s’efectuarà complint estrictament les normes assenyalades
pel Departament de Manteniment de la Via Pública, les quals us seran lliurades conjuntament
amb la llicència.
CINQUENA- Les obres d’urbanització de la vorera s’efectuaran complint estrictament les
normes assenyalades, les quals us seran lliurades també amb la llicència.
SISENA- Haureu de complir l'art. 51 de les OOMME .
SETENA- No es podran iniciar les obres si no s’ha fet el nomenament de la direcció facultativa
de l’obra i s’ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte de caràcter
executiu per a l’edificació, el projecte de seguretat, si és necessari, i el programa de control de
qualitat.
VUITENA- La superfície resta reflectida en els plànols visats i segellats amb posterioritat per
Secretaria que seran lliurades amb la llicència.
NOVENA- La persona productora i la posseïdora de residus hauran de complir amb les
determinacions establertes en l’art.23 del Text Refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu
1/2009) així com amb les disposicions específiques o complementaries que regulin els residus
de la construcció i demolició segons el disposat al decret 80/2011 de 29 de juny
DESENA- Les esmenes introduïdes sobre els plànols i/o resta de documentació del projecte,
prevaldran sobre la resta de la documentació del projecte.
ONZENA- Qualsevol actuació durant l’execució dels treballs que pugui afectar a l’enllumenat
públic caldrà comunicar-la obligatòria i prèviament a l'Àrea de Via Pública, i abonar els drets
que corresponguin d’acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.
DOTZENA.- Un cop concloses les obres, cal presentar una comunicació de modificació no
substancial d’una activitat ja legalitzada (tràmit BM) respecte a la llicència ambiental per a
l’activitat de Hospital amb titular Hospital Universitari Germans Trias i Pujol amb referència
d’expedient G1-0001/06.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució i
els informes assenyalats, d’acord amb les previsions del Decret de delegació d’atribucions de
data 23-29/06/2015, dono plena conformitat al seu contingut, la valido plenament i n’ordeno la
tramitació a la propera i immediata sessió de la Junta de Govern Local.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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SESSIÓ PÚBLICA
14. Aprovar la modificació del preu públic recollit a l'epígraf XI de l'ordenança general
reguladora dels preus públics referent a les prestacions del servei municipal d'escoles
bressol.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Dictamen referent a l’aprovació provisional de la modificació de l’epígraf XI.
Preu públic per a les prestacions del servei municipal d’escoles bressol de l’ordenança general
reguladora dels preus públics i annex de tarifes de l’ordenança, per a la seva entrada en vigor
un cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases
del règim local.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local (sessió pública)
Caràcter del document: No exhaureix la via administrativa
Expedient: 124/ORD-3/17
Fets
1.- En data 23 de març, la regidora de Cultura i Educació de l’àmbit de Badalona Educadora
sol·licita l’inici dels tràmits per a la modificació de l’annex de tarifes de l’ordenança general
reguladora dels preus públics referits a l’epígraf XI, per a l’aplicació per tal de proposar a
l’òrgan municipal competent la seva aprovació.
2.- La proposta de modificació formulada està referida l'Epígraf XI. del preu públic corresponent a
les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol i la modificació, d’acord amb
l’informe tècnic del cap del departament d’educació de 21 de març de 2017 es refereix a:
“INFORME TÈCNIC
Que emet en Joaquim Català Garriga, com a cap del departament d’Educació, en referència a
l’ordenança general reguladora dels preus públics corresponents a les prestacions del Servei
Municipal d’Escoles Bressol, per al curs escolar 2017-2018.
CONSIDERACIONS:
Única.- El present informe fa referència:
1) al preu públic del servei d’escolarització quin import es proposa romangui invariable mantenint
l’actual sistema de tarifació social, només incorporant l’equivalència de l’escala tarifaria en euros
per càpita,
2) al preu públic del servei d’acollida o de perllongació que també es proposa romangui
invariable, fent només una correcció en l’horari del servei,
3) al preu públic del servei de menjador del que es proposa modificar-ne el nom (pel de servei
educatiu del mig dia que inclou menjador) i bonificar-lo en relació amb la tarifació social establerta
per al servei d’escolarització.
CONCLUSIONS:
Primera.- Respecte al Preu públic del servei d’escolarització a les escoles bressol municipals,
ON DIU:
“Tarifa mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze parts, repartides en deu
mensualitats, de la part del cost del servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà
doble de les altres i en el darrer mes en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la
tarifa màxima serà de 197,29 €. Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la
unitat familiar on estigui empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i
sotmesa a la comprovació d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a
l'indicador de renda de suficiència (IRSC) i amb les ponderacions que segueixen. La tarifa mínima
a tots els efectes s’estableix en 9,86 €.
IRSC:
% reducció:
preu/mes
Superior a 2
0,00%
197,29 €
1a2
20,00%
157,83 €
0,5 a 1
60,00%
78,92 €
0,25 a 0,5
80,00%
39,46 €
Menor de 0,25
90,00%
19,73 €
tarifa mínima:
95%
9,86 €
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Ponderació 1: 5% de reducció complementària a famílies que acreditin oficialment ser o bé
monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat funcional reconeguda en grau igual o
superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors. En el cas d’acreditar més d’una de
les característiques anteriors, la reducció serà del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció a famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol
municipals. Aquesta ponderació és incompatible amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita, es sumaran tots els ingressos percebuts
durant el darrer període anual en que hom disposi de justificants, tant pels tutors de l’alumne
(incloent aquelles persones que no hi convisquin) com pels convivents majors de 25 anys, fent
excepció dels avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran
el 50%; aquest total es dividirà pel número total de persones que conviuen al domicili. La quantia
es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la
declaració de l’impost sobre la Renda del darrer exercici que s’indiquen: Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2015 a integrar en la base imposable general
+(més) Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de
renda +(més) Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2015 a integrar
en la base imposable de l’estalvi +(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a
integrar en la base imposable de l’estalvi -(menys) Quota resultant de l’autoliquidació. La
Declaració de la Renda es pot substituir per altra documentació justificativa del nivell d’ingressos
escaient a les circumstàncies personals: declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el cas
d’autònoms o empresaris; certificat patronal de percepcions laborals, en el cas de no arribar al
mínim exigible als efectes de la Declaració de la Renda; certificació de les prestacions d’atur per
part de l’Oficina de Treball de la Generalitat; certificació de la percepció de pensions, rendes
d’inserció o altres ingressos; certificació dels Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta una
diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà
per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud”
HA DE DIR: “Tarifa mensual del servei bàsic d’escolarització (matins de 8:45 a 12:00 h; tardes de
15:00 a 17:00 h.): distribució alíquota en onze parts, repartides en deu mensualitats, de la part del
cost del servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà doble de les altres i en el
darrer mes en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la tarifa màxima serà de
197,29 €. Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui
empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació
d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals), i amb les ponderacions
que segueixen. La tarifa mínima a tots els efectes s’estableix en 9,86 €.
IRSC 2015 (1=7.967,73 €): Equivalència en renda per càpita % reducció:
preu/mes
Superior a 2
Més de 15.935,45€
0,00%
197,29 €
De 1 a 2
7.967,73 € a 15.935,45 €
20,00%
157,83 €
De 0,5 a 1
3.983,87 € a 7.967,72 €
60,00%
78,92 €
De 0,25 a 0,5
1.991,95 € a 3.983,86 €
80,00%
39,46 €
Menor de 0,25
Menys de 1.991,95 €
90,00%
19,73 €
tarifa mínima:
95%
9,86 €
Ponderació 1: 5% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
que acreditin oficialment ser o bé monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat
funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors.
En el cas d’acreditar més d’una de les característiques anteriors, la reducció complementària serà
del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals. Aquesta ponderació és incompatible
amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita es sumaran tots els ingressos percebuts durant
l’any 2016 pels membres de la unitat familiar majors de 25, anys fent excepció dels
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avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran el 50%;
aquest total es dividirà pel número total de persones membres de la unitat familiar. S’entendrà per
unitat familiar la composada pels tutors del menor (incloent qui en faci la funció com a company/a
d’un progenitor/a), així com pels avis i els germans que conviuen amb l’alumne; en el cas
d’acreditar separació dels progenitors, també computaran com a ingressos els pagaments per
manutenció dels menors efectuats pel progenitor/a absent, però aquesta persona no es
comptabilitzarà en el càlcul per càpita. En cada cas, la quantia es calcularà realitzant les següents
operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de l’exercici 2016 que s’indiquen: Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials
imputables a 2016 a integrar en la base imposable general +(més) Saldo net dels rendiments a
integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda +(més) Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2016 a integrar en la base imposable de l’estalvi
+(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de
l’estalvi -(menys) Quota resultant de l’autoliquidació. La Declaració de la Renda es pot substituir
per altra documentació justificativa del nivell d’ingressos escaient a les circumstàncies personals:
declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el cas d’autònoms o empresaris; certificat patronal de
percepcions laborals, en el cas de no arribar al mínim exigible als efectes de la Declaració de la
Renda; certificació de les prestacions d’atur per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat;
certificació de la percepció de pensions, rendes d’inserció o altres ingressos; certificació dels
Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta una
diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà
per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud.”
Segona.- Respecte al preu públic del servei d’acollida o perllongació,
ON DIU:
 “Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 8 a 9 h, o de 17 a 18h. Quota mensual
corresponent a un ús continuat: 42,60 EUR
 Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 8 a 9 h, o de 17 a 18h. Quota diària
corresponent a un ús esporàdic: 7,40 EUR.”
HA DE DIR:
 “Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota
mensual corresponent a un ús continuat: 42,60 €
 Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota diària
corresponent a un ús esporàdic: 7,40 €.”
Tercera.- Respecte del servei de menjador, es fa la proposta de canviar el seu nom pel de servei
educatiu del migdia que inclou menjador,
ON DIU:

“Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar. Quota mensual corresponent a
un ús continuat 126,70 EUR
 Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar. Quota diària corresponent a un
esporàdic 7,90 EUR”
HA DE DIR:
“Tarifa mensual del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Distribució alíquota del
cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos
que es presta aquest servei (d’octubre a juliol). La tarifa màxima serà de 126,70 €. Aquest preu
es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat l’alumne,
sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals).
IRSC 2015
(1=7.967,73 €):
Superior a 1
0,5 a 1
Menor de 0, 5

Equivalència en renda per
càpita
Més de 7.967,73 €
3.983,87 € a 7.967,73 €
Menys de 3.983,87 €
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Per a la determinació de la renda anual per càpita, es procedirà tal com s’ha establert per al preu
públic d’escolarització. La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de
l’Ajuntament, si hom detecta una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un
canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la
sol·licitud.
Tarifa esporàdica del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Cost del menú més el
servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos que es presta aquest
servei (d’octubre a juliol): 7,40 € /dia.”
Quarta.- Es proposa que es delegui en la Regidora de Badalona Educadora el resoldre en relació
a l’aprovació de les tarifes a aplicar a cada usuari, i llur revisió.
Cinquena.- Es proposa, als efectes d’informar amb més claredat als usuaris d’aquests preus
públics, aprovar l’ús de la següent taula amb els trams de renda especificats en euros en lloc de
fer referència a l’IRSC:
Serveis i preus del Servei Municipal d’Escoles Bressol de Badalona per al curs 20172018:
SERVEIS

SERVEI
BÀSIC
D’ESCOLARITAT

SERVEI
EDUCATIU DEL
MIGDIA QUE
INCLOU MENJADOR
SERVEI D’ACOLLIDA O
PERLLONGACIÓ

HORARIS

Matins de
8:45 a 12h.
Tarda de 15 a
17 h.

De 12a 15 h.

Renda per
càpita
Més de
15.935,45€
7.967,73 € a
15.935,45 €
3.983,87 € a
7.967,72 €
1.991,95 € a
3.983,86 €
Menys de
1.991,95 €
Tarifa mínima
(*)
Més de
7.967,73 €
3.983,87 € a
7.967,73 €
Menys de
3.983,87 €

Preu
mensual*

Preu
esporàdic

197,29 €
157,83 €
78,92 €
No n’hi ha
39,46 €
19,73 €
9,86 €
126,70 €
63,35 €

7,90 € /dia

25,34 €

Matins de
7:45 a 8:45 h.
Tarda de 15 a
18 h.

-42,60 €
7,40 € /dia
Requereix un nombre
mínim d’infants
(*) Hi ha reduccions complementàries del preu mensual del servei d’escolaritat per a les
famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals, i també (però no es
poden sumar a les anteriors) per a les famílies que acreditin oficialment ser
monoparental, o nombrosa; o tenir una diversitat funcional reconeguda en grau igual o
superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors. Totes les reduccions tenen
com a límit la tarifa mínima.
3.- Consta a l’expedient informe tècnic justificatiu de la modificació proposada, quin text es el
següent:
INFORME TÈCNIC
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Que emet en Joaquim Català Garriga, com a cap del departament d’Educació, en referència a
l’ordenança general reguladora dels preus públics corresponents a les prestacions del Servei
Municipal d’Escoles Bressol, per al curs escolar 2017-2018.
ANTECEDENTS:
El present informe fa referència:
1) al preu públic del servei d’escolarització quin import es proposa romangui invariable
mantenint l’actual sistema de tarifació social,
2) al preu públic del servei d’acollida o de perllongació que també es proposa romangui
invariable,
3) al preu públic del servei de menjador del que es proposa modificar-ne el nom (pel de
servei educatiu del mig dia que inclou menjador) i bonificar-lo en relació amb la tarifació social
establerta per al servei d’escolarització.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha estimulat la creació de les
places d’escola bressol municipals, inicialment subvencionant-les segons un model de
cofinançament teòric “a terços” entre l’Administració educativa, els ajuntaments i les famílies, però
l’esclat de la crisi econòmica i les consegüents dificultats pressupostàries han acabat amb aquest
model. Encara que les diputacions catalanes han assumit una part de la subvenció que la
Generalitat transferia inicialment als ajuntaments, les corporacions locals han hagut d’incrementar
la partida pròpia i/o incrementar les quotes que han de satisfer les famílies, en quin cas
disminueix la equitat social en l’accés a aquest servei. Algunes corporacions locals han demandat
l’administració de la Generalitat per aquest tema, i en el futur s’espera un acord polític o judicial
que reguli millor les competències i el finançament entorn de l’educació 0-3. Mentre això no
s’esdevé, el Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu “Informe sobre la igualtat d’oportunitats a
l’educació infantil (0-3 anys)”, de juliol de 2015, ha fet (entre d’altres) les recomanacions
següents:
 “Cal que els ajuntaments desenvolupin polítiques de subjectivitat orientades a valoritzar la
participació a l’educació infantil de primer cicle, especialment dels infants socialment desfavorits”
(pàg. 85).
 “Cal que els ajuntaments estableixin altres sistemes de pagament, com ara la tarifació social,
per garantir l’accés de qualsevol infant en igualtat d’oportunitats a les escoles bressol municipals i
que el nivell de copagament, especialment si s’incrementa, estigui condicionat pel nivell de renda
de les famílies” (pàg.87).
La proposta de tarifació social que el Ple municipal aprovà l’any passat es basa en un estudi
publicat per la Diputació de Barcelona1 on es proposa establir la tarifa de preus tenint en
compte la capacitat econòmica dels usuaris dels serveis, i entenent com a tal la corresponent a
la renda familiar. La idea fonamental consisteix en el fet que el preu es determini segons la
capacitat econòmica de les famílies que optin al servei, integrant l’anterior sistema de
bonificacions (beques) directament en el preu. La tarifació social presenta l’avantatge de deixar
de banda la cultura del subsidi i elimina el problema de l’estigma associat; addicionalment,
s’afavoreix l’accés de les famílies de rendes més baixes, s’eliminen els problemes d’exclusió
d’aquelles famílies que queden fora del sistema de beques i es contribueix a resoldre millor els
reptes que planteja la integració d’immigrants.
CONSIDERACIONS:
Primera.- Convé informar a les famílies usuàries dels preus públics de les prestacions del
servei municipal d’escoles bressol; donat que llur organització i funcionament es basen en el
calendari escolar, amb inici en el mes de setembre i finalització (pel que fa als beneficiaris del
servei) en el mes de juliol de l’any següent, aquesta informació no pot acompanyar la tramitació
de preus públics anuals.
Segona.- Respecte al preu públic del servei d’escolarització, es recomana mantenir el preu i les
actuals bonificacions per trams de renda (sistema que es coneix com “tarifació social”) amb el
mateix redactat, donat que encara està en el primer curs escolar d’implantació i no es disposa de
prou dades per valorar-lo. L’argumentari que hom va emprar al seu moment per justificar-ho (l’any
2016, amb efectes per a l’actual curs escolar 2016-2017) partia de la consideració que facilitar
1

“Preus públics i equitat en l’accés als serveis educatius municipals”, Maria Cubel i Joan Romagosa, juny 2010.
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l’assistència dels fills de famílies amb rendes més baixes a escoles bressol de qualitat, com ho
són les del Servei Municipal badaloní, millorarà el seu posterior rendiment acadèmic i contribuirà
a trencar els mecanismes de reproducció de la marginalitat social i econòmica.
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir
l'indicador de renda de suficiència (IRSC). Aquest indicador es va utilitzar per fixar els llindars de
renda familiar en els diferents tram de tarifació aprovades pel Ple municipal l’any passat.
Estant en la data pendent d’aprovació la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici
2017, continua vigent el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2015
(7.967,73 euros anuals), i per no distorsionar la informació que sobre aquests preus rep la
ciutadania es proposa mantenir-lo com a indicador del nivell de renda als efectes d’aquests preus
públics per al curs escolar 2017-2018, com segueix:
IRSC 2015
(1=7.967,73 €):
Superior a 2
De 1 a 2
De 0,5 a 1
De 0,25 a 0,5
Menor de 0,25
tarifa mínima:

% reducció:
0,00%
20,00%
60,00%
80,00%
90,00%
95%

preu/mes
197,29 €
157,83 €
78,92 €
39,46 €
19,73 €
9,86 €

Ponderació 1: 5% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
que acreditin oficialment ser o bé monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat
funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors.
En el cas d’acreditar més d’una de les característiques anteriors, la reducció complementària serà
del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a
famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals. Aquesta ponderació és
incompatible amb l’anterior.
Tercera.- Respecte al preu públic del servei d’acollida o perllongació, es fa proposta de mantenir
invariable la tarifa actual de 42,60 €/mes i de 7,90 €/dia. Se n’ha demanat l’opinió en qualitat
d’expert a l’actual concessionari del servei, essent aquest del parer de no augmentar-lo.
Quarta.- Respecte al servei educatiu del mig dia que inclou menjador, aquest servei té com a
objectiu bàsic l’alimentació dels infants, però en l’estona de dinar hi intervenen altres factors de
socialització, adquisició d’hàbits d’higiene, i de descans que caldrà tenir en compte i que formen
part del projecte educatiu, requerint d’una atenció professional específica; per aquesta raó es
proposa que el seu nom n’indiqui un abast superior al simple cost del menú.
Per al curs escolar 2017-2018 es proposa mantenir el preu màxim del menjador en els actuals
126,70 €/mes, i el preu esporàdic de 7,40 €/dia, si bé es proposa igualment fer una bonificació del
preu mensual (no del diari) en funció del tram de renda familiar, similar a la ja establerta per al
preu del servei d’escolarització. Sobre aquests preus se n’ha demanat l’opinió en qualitat d’expert
a l’actual concessionari del servei, essent aquest del parer de no augmentar-los.
Els preus del menjador són causa de la no utilització de les escoles bressol per part de segments
de població de baix nivell econòmic i amb determinades circumstàncies vitals que els impedeixen
recollir els seus filles/es al migdia per dinar a casa seva i tornar-los a la tarda, preferint optar per
altres opcions de guarda dels infants menys oneroses que el servei d’escola bressol amb
menjador inclòs. Aquest fet impedeix aconseguir l’objectiu ja esmentat de facilitar l’assistència
dels fills de famílies amb rendes més baixes a escoles bressol de qualitat, si bé ho ha pal·liat la
concessió de beques, darrerament per import del 50% i del 80% del preu públic. La integració del
preu del menjador en el sistema de tarifació social tindria el mateix efecte que les beques però
evitaria a les famílies la feina i l’estigmatització d’haver de sol·licitar-ne, i no hi hauria el risc de
desfasament temporal entre l’inici del menjador i la concessió de la beca com malauradament ha
succeït habitualment. A aquests efectes, en el quadre que segueix s’analitza la distribució de les
beques sol·licitades i concedides el curs 2016-2017 al conjunt del servei municipal d’escoles
bresssol, vinculant-ho al tram de renda de les famílies, i es formula una proposta de trams en el
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preu del menjador vinculats als mateixos llindars de renda del preu de l’escolarització, fórmula
que facilitaria la comprensió per part de la ciutadania i la tramitació per part de l’aparell tècnic
municipal. Els percentatges de reducció del 50% i del 80% es proposa mantenir-los i no
incrementar-los, als efectes de la sostenibilitat financera del servei: així, l’estalvi de despesa en
beques (en capítol 4) que s’ha fet fins ara en el servei de menjador, coincidirà amb el dèficit
d’explotació del servei (en capítol 2) originat per aquesta proposta de tarifació:

Curs 2016-2017 distribució de les beques segons el tram de renda/preu d'escolaritat

IRSC i trams de renda

IRSC

Superio
ra2
1a2

0,5 a 1
0,25 a
0,5
Menor
de 0,25

Renda per
càpita amb
IRSC 2015
(1=7.967,73
euros)
> 15.935,46
€

%
reducció
en preu
escolarit
at

0%

Proposta de trams
del preu de menjador

beques de menjador sol·licitades
concedide
s amb
reducció
del 80%

concedide
s amb
reducció
del 50%

no
concedide
s per poca
puntuació

0

0

3

beques de
menjador
concedide
s

previsi
ó de
casos

Proposta
de
reducció
del preu
de
menjado
r

16

0%

56

50%

63,35

145

80%

25,34

propost
a de
preu
resultant
(euros)

0

7.967,73 € a
15.935,45 €

20%

0

16

35

16

3.983,87 € a
7.967,72 €

60%

3

53

24

56

1.991,95 € a
3.983,86 €

80%

12

44

1

56

< 1.991,94 €

90%

54

35

0

89

69

148

63

217

126,70

217

280

En l’anàlisi comparatiu de les sol·licitud de beques envers els trams de renda, es pot veure que:
 les poques famílies per sobre de la renda superior a 2 IRSC que han sol·licitat beca no han
obtingut la puntuació suficient, i de les ubicades al tram d’entre 1 i 2 IRSC hi han arribat només
setze casos (menys d’una tercera part dels sol·licitants d’aquest tram) i degut a circumstàncies
familiars (família nombrosa, activitat laboral d’ambdós progenitors, ...) que puntuaven
conjuntament amb la renda;
 les famílies que han obtingut una beca del 80% estan situades molt majoritàriament en els
trams de renda inferiors al llindar 0,5 IRSC (12 + 54= 66, sobre 69).
D’aquí la proposta que es realitza de bonificar la tarifa mensual del menjador amb el redactat
següent:
“Tarifa mensual del Servei educatiu del migdia que inclou menjador. Distribució alíquota del
cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els deu
mesos en que es presta aquest servei (d’octubre a juliol). La tarifa màxima serà de 126,70 €.
Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat
l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals).
IRSC 2015
(1=7.967,73 €):
% reducció:
preu/mes
Superior a 1
0,00%
126,70 €
De 0,5 a 1
50,00%
63,35 €
Menor de 0,5
80,00%
25,34 €

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

46

Secretaria General

Per a la determinació de la renda anual per càpita, es procedirà tal com s’ha establert per al preu
públic d’escolarització. La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de
l’Ajuntament, si hom detecta una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un
canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la
sol·licitud”
Cinquena.- Es determina l’estructura aproximada de finançament del servei d’Escoles Bressol en
el proper curs escolar 2017-2018, per tal de poder assegurar-ne la sostenibilitat financera.
Tanmateix cal tenir en compte l’obvietat que aquest informe es basa en suposicions raonades
però que la realitat pot esdevenir sensiblement diferent, i no es podrà conèixer amb seguretat
fins poder analitzar la matrícula del proper curs escolar. Hom considera a aquests efectes els
ítems següents (sempre, si escau, amb IVA inclòs):
 El preu anual del contracte, supeditat a l’import de licitació que es defineixi en un nou
concurs, però que (indicativament) en aquest curs 2016-2017 és de 1.609.703,77 €.
 La previsió de l’existència d’alguns alumnes amb necessitats educatives específiques, causa
de modificació del contracte, i quin cost durant aquest curs 2016-2017 és de 14.065,87 €
 El dèficit del servei de menjador, que per a aquest curs 2016-2017, i en forma de beques,
suposa 160.503,56 €.
 Els imports dels consums anuals, estimat en 82.719,19 €, sumatori de les darreres xifres
disponibles dels imports d’aigua (9.751,26 €, any 2016), gas (33.414,46 €, any 2016) i electricitat
(39.553,47 €, any 2015).
 L’amortització tècnica dels cinc edificis escolars del Servei, que s’estima en 188.925,82 €,
sumatori de la corresponent a Nero nas (43.066,79 €), Pam i pipa (38.579,50 €), Uni dori
(54.325,79 €) Virolet (43.744,47 €), i Ralet ralet (9.209,27 €).
 La despesa aproximada en comunicació i campanya anual de preinscripció, sobre dades
d’aquest curs 2016-2017: impressió cartells, tríptics i sobres, 951,47 € + inserció d'anuncis
premsa local, 1.268,08 € + repartiment cartes, 1.301,50 €. Total 3.521,05 €.
 Una estimació del cost salarial del personal dedicat a la gestió del Servei Municipal d’Escoles
Bressol dins del Servei d’Educació: 0’75 administrativa (C1) + 1’1 tècnic superior = 68.863,76.- €.
 Les subvencions que es puguin rebre sobre la gestió del servei, que s’estima poden ser
514.180,00 €. La Diputació de Barcelona ha estat subvencionant directament els municipis en els
darrers anys, amb una quantia no superior als 875,- €/plaça; així, el proper curs podrien ser 875,€ x 480 places = 420.000,00 €. També cal anotar a l’objecte d’aquest informe que dins del pla
d’ajuts Xarxa de Govern Local es reben altres subvencions per al funcionament de les escoles
bressol municipals, i indicativament s’afegeixen els imports de les darreres que ens han estat
concedides: 48.077,58 € (codi XGL 16X226628) i 46.103,00 € (codi XGL 16Y220173).
 L’aportació de les famílies. Per calcular-la aproximadament es trasllada la situació existent a
l’inici del present curs escolar 2016-2017, obtenint un total de 44.025,21 €/mes, que per onze
mesos de servei dóna un total de 484.277,31 €/curs:
Quota*
197,29 €
187,43 €
157,83 €
147,97 €
138,10 €
108,51 €
78,92 €
69,05 €
59,19 €
39,46 €
29,59 €
19,73 €
9,86 €
totals:

NERO
NAS
2
0
20
1
0
2
22
6
1
3
10
20
20
107

PAM
I PIPA
8
0
32
1
0
2
26
6
0
11
7
9
5
107

RALET
RALET
0
0
4
0
0
0
12
1
0
7
3
14
11
52

UNI
DORI
13
0
40
1
0
2
24
5
1
4
4
10
3
107
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VIROLET
8
1
41
6
1
6
17
3
1
7
7
3
6
107

Total
31 6.115,99 €
1
187,43 €
137 21.622,71 €
9
1.331,73 €
1
138,10 €
12 1.302,12 €
101 7.970,92 €
21 1.450,05 €
3
177,57 €
32 1.262,72 €
31 917,29 €
56 1.104,88 €
45 443,70 €
480 44.025,21 €
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(*) aquests trams de quota inclouen, a més dels establerts com a preu públic, els corresponents a
les ponderacions establertes en el mateix per: més d’un fill escolaritzat, família monoparental,
nombrosa i amb certificat de disminució.
Amb els ítems anteriors, el dèficit a l’explotació suportat per l’Ajuntament per tal d’equilibrar el
servei s’estima en 2.128.303,02 €/curs escolar 2017-2018 (de setembre a agost):
Estimació del cost del curs escolar 2017-2018:
.- preu del contracte de gestió del servei:
1.609.703,77 €
.- atenció a alumnes amb necessitats específiques:
14.065,87 €
.- dèficit del servei de menjador:
160.503,56 €.
.- consums:
82.719,19 €
.- amortització tècnica dels cinc edificis:
188.925,82 €
.- comunicació; campanya de preinscripció:
3.521,05 €
.- cost salarial municipal (capítol 1)
68.863.76 €
2.128.303,02 €
Estimació de l’estructura de finançament curs 2017-2018:
.- subvencions (Diputació de Barcelona):
.- aportació de les famílies (escolaritat)
.- dèficit del servei suportat per l’Ajuntament:

514.180,58 € (24,16%)
484.277,31 € (22,75%)
1.129.854,13 € (53,09%)
2.128.303,02 € (100%)

L’estimació de la necessitat pressupostària en capítol 2 per a l’actual any comptable (2017),
fent transposició de les dades anteriors, és de 1.250.000,00 €, amb el detall següent:
 1.125.426,46 € per a la remuneració del concessionari: l’actual preu d’adjudicació del
servei és de 1.609.703,77 €, quina remuneració inclou el preu que paguen les famílies, que
amb les dades actuals és de 484.277,31 €., per tant, la dotació pressupostària anual
necessària per a fer front al contracte és la diferència entre ambdues quantitats.
 48.151,07 € pel dèficit del servei de menjador en el període setembre-desembre amb la
nova proposta de tarifació social. Donat que en el darrer curs ha suposat (en forma de
beques) 160.503,56 € en 10 mesos de servei, ja que a l’agost i setembre no es presta, per al
periode octubre-desembre serà 3/10 d’aquesta quantitat.
 58.678,88 €, equivalent a un 5% sobre la suma dels dos conceptes anteriors
(1.173.577,53 €), en previsió de desviacions que suposin un increment del dèficit degut a
circumstàncies que no es podran conèixer amb seguretat fins haver fer la matrícula
corresponent al nou curs escolar: la composició socioeconòmica de les famílies, l’ús del
servei menjador, o la tipologia de possibles alumnes amb necessitats educatives
específiques.
 17.743,59 € pel cost de l’atenció d’ alumnes amb necessitats educatives específiques
(14.065,87 € en l’actual curs escolar) i altres possibles supòsits susceptibles d’esdevenir
modificació del contracte entre les determinades en la clàusula 31 dels Plecs administratius
que el regulen actualment (Exp. 20/OBR.6/14), o per fer front a possibles pèrdues de les que
el concessionari cregui tenir dret a rescabalament segons la prescripció tècnica 20.7 del
mateix contracte.
CONCLUSIONS:
Primera.- Respecte al Preu públic del servei d’escolarització a les escoles bressol municipals, es
fa la proposta de redactat següent:
“Tarifa mensual del servei bàsic d’escolarització (matins de 8:45 a 12:00 h; tardes de 15:00 a
17:00 h.): distribució alíquota en onze parts, repartides en deu mensualitats, de la part del cost del
servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà doble de les altres i en el darrer mes
en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la tarifa màxima serà de 197,29 €. Aquest
preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat
l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
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(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals), i amb les ponderacions que segueixen. La tarifa
mínima a tots els efectes s’estableix en 9,86 €.
IRSC 2015
(1=7.967,73 €):
Superior a 2
De 1 a 2
De 0,5 a 1
De 0,25 a 0,5
Menor de 0,25
tarifa mínima:

% reducció:
0,00%
20,00%
60,00%
80,00%
90,00%
95%

preu/mes
197,29 €
157,83 €
78,92 €
39,46 €
19,73 €
9,86 €

Ponderació 1: 5% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
que acreditin oficialment ser o bé monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat
funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors.
En el cas d’acreditar més d’una de les característiques anteriors, la reducció complementària serà
del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a
famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals. Aquesta ponderació és
incompatible amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita es sumaran tots els ingressos percebuts durant
l’any 2016 pels membres de la unitat familiar majors de 25, anys fent excepció dels
avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran el 50%;
aquest total es dividirà pel número total de persones membres de la unitat familiar. S’entendrà per
unitat familiar la composada pels tutors del menor (incloent qui en faci la funció com a company/a
d’un progenitor/a), així com pels avis i els germans que conviuen amb l’alumne; en el cas
d’acreditar separació dels progenitors, també computaran com a ingressos els pagaments per
manutenció dels menors efectuats pel progenitor/a absent, però aquesta persona no es
comptabilitzarà en el càlcul per càpita. En cada cas, la quantia es calcularà realitzant les següents
operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de l’exercici 2016 que s’indiquen: Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials
imputables a 2016 a integrar en la base imposable general +(més) Saldo net dels rendiments a
integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda +(més) Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2016 a integrar en la base imposable de l’estalvi
+(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de
l’estalvi -(menys) Quota resultant de l’autoliquidació. La Declaració de la Renda es pot substituir
per altra documentació justificativa del nivell d’ingressos escaient a les circumstàncies personals:
declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el cas d’autònoms o empresaris; certificat patronal de
percepcions laborals, en el cas de no arribar al mínim exigible als efectes de la Declaració de la
Renda; certificació de les prestacions d’atur per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat;
certificació de la percepció de pensions, rendes d’inserció o altres ingressos; certificació dels
Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta una
diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà
per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud.”
Segona.- Respecte al preu públic del servei d’acollida o perllongació, es fa la proposta de
redactat següent:
 “Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota
mensual corresponent a un ús continuat: 42,60 €
 Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota diària
corresponent a un ús esporàdic: 7,40 €.”
Tercera.- Respecte del servei de menjador, es fa la proposta de canviar el seu nom pel de servei
educatiu del migdia que inclou menjador, amb el redactat següent:
“Tarifa mensual del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Distribució alíquota del
cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos
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que es presta aquest servei (d’octubre a juliol). La tarifa màxima serà de 126,70 €. Aquest preu
es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat l’alumne,
sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals).
IRSC 2015
(1=7.967,73 €):
Superior a 1
0,5 a 1
Menor de 0, 5

% reducció:
0,00%
50,00%
80,00%

preu/mes
126,70 €
63,35 €
25,34 €

Per a la determinació de la renda anual per càpita, es procedirà tal com s’ha establert per al preu
públic d’escolarització. La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de
l’Ajuntament, si hom detecta una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un
canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la
sol·licitud.
Tarifa esporàdica del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Cost del menú més el
servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos que es presta aquest
servei (d’octubre a juliol): 7,40 € /dia.”
Quarta.- Els preus públics d’escolarització i de menjador no cobreixen enterament el cost del
servei ja que el faria inassolible per a la ciutadania amb baix nivell de renda. El dèficit anual del
servei municipal d’Escoles Bressol a assumir per l’Ajuntament en el curs escolar 2017-2018
dependrà de la quantia de la subvenció que atorguin altres administracions i de la realitat social
sorgida de la matrícula escolar, essent el supòsit, conjuminant les informacions de que es
disposa, de 1.129.854,13 €.
Als efectes de l’equilibri pressupostari de la gestió del Servei Municipal d’Escoles Bressol en el
pressupost ordinari de l’any 2017, es requereix disposar, en partida del capítol 2, de la quantitat
de 1.250.000.00 €.
Cinquena.- Es proposa que es delegui en la Regidora de Badalona Educadora el resoldre en
relació a l’aprovació de les tarifes a aplicar a cada usuari, i llur revisió.
Sisena.- Es proposa, als efectes de traslladar amb més claredat la informació d’aquests preus
públics als usuaris, un cop aprovats, aprovar l’ús de la següent taula amb el detall en euros dels
trams de renda:
Serveis i preus del Servei Municipal d’Escoles Bressol de Badalona per al curs 2017-2018:
SERVEIS
HORARIS
Renda per càpita
Preu
Preu
mensual* esporàdic
SERVEI
Més de 15.935,45€
197,29 €
BÀSIC
7.967,73 € a 15.935,45 €
157,83 €
D’ESCOLARITAT Matins de 8:45 a 12h. 3.983,87 € a 7.967,72 €
78,92 € No n’hi ha
Tarda de 15 a 17 h.
1.991,95 € a 3.983,86 €
39,46 €
Menys de 1.991,95 €
19,73 €
Tarifa mínima (*)
9,86 €
SERVEI
126,70 €
EDUCATIU DEL
Més de 7.967,73 €
MIGDIA QUE
De 12a 15 h.
7,90 € /dia
3.983,87 € a 7.967,73 €
63,35 €
INCLOU
MENJADOR
Menys de 3.983,87 €
25,34 €
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SERVEI
D’ACOLLIDA O
PERLLONGACIÓ
Requereix un
nombre mínim
d’infants

Matins de 7:45 a 8:45
h.
Tarda de 15 a 18 h.

42,60 €

7,40 € /dia

(*) Hi ha reduccions complementàries del preu mensual del servei d’escolaritat per a les famílies
amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals, i també (però no es poden sumar a
les anteriors) per a les famílies que acreditin oficialment ser monoparental, o nombrosa; o tenir
una diversitat funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un
dels seus tutors. Totes les reduccions tenen com a límit la tarifa mínima.
L’Ajuntament Ple dictaminarà, no obstant, allò que cregui convenient.”
4.- La nova llei de procediment administratiu (39/2015, d’1 d’octubre) estableix, en el seu article
133, que, amb caràcter previ a la elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, es substanciarà una consulta pública (consulta prèvia d’opinió) mitjançant el portal
web de l’administració competent. També estableix que, a més a més, quant la norma afecti als
drets o interessos legítims de les persones, s’haurà de publicar (també al web municipal) un
text amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recavar quantes aportacions
addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Igualment podrà recavar-se
directament la opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o
representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma i
quines finalitats guardin relació directe amb el seu objecte es sol·licita informe al servei
corresponent.
Atenent doncs a aquesta normativa, es va demanar informe al servei que, en data 3 de maig de
2017, informà el següent:
“INFORME TÈCNIC
Que emet Antoni Martorell i Solanic, com a cap del Servei d’Educació, en relació a la tramitació
de la proposta referida a la modificació de l’epígraf XI de l’ordenança municipal general
reguladora dels preus públics i annex de tarifes de l’ordenança i, en compliment del que
disposa l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu
de les administracions públiques, s’informa el següent:
Afecta als drets o interessos legítims de les persones:

SI __

NO _X_

No afecta perquè aquestes noves reduccions a la tarifa son d’aplicació a partir del setembre
2017, i les famílies quan fan la preinscripció, les que amb posterioritat obtenen una plaça i
efectuen la posterior matriculació dels seus fills/es, ja coneixen aquesta tarifa.
S’entén que s’ha de recavar directament la opinió d’organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les
persones quin drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma i
quines finalitats guardin relació directe amb el seu objecte

SI __

NO _X_

No cal recavar aquesta informació perquè de la nova tarifa (sempre amb la excepcionalitat de
dir que està en fase d’aprovació), cap família en resulta que hagi de pagar una quota superior
a aquest curs 2016-2017, i per tant el preu màxim es manté, i que el que es fa és una proposta
de reducció de la quota en relació a la disponibilitat de recursos de cada família.
Aquesta proposta normativa:
Te un impacte significatiu en l’activitat econòmica

SI __

NO _X_

Imposa obligacions rellevants als destinataris

SI __

NO _X_

Regula aspectes parcials d’una matèria

SI __

NO _X_
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Al moment de l’aprovació, no hi ha cap família que se li modifiqui la quota que està pagant
aquest curs 2016-2017, i un cop aprovada aquesta modificació, no hi haurà cap família que
pagui una quota superior per al servei d’alimentació el curs 2017-2018, respecte a la que
satisfà aquest curs 2016-2017
El que s’informa als efectes oportuns.”
5.- Així doncs, des del dia 10 de maig, ha estat publicat un document relatiu a aquesta proposta
d’expedient i, fins el dia 15 de maig, ha estat possible, per part dels interessats, realitzar els
comentaris i/o propostes que consideressin oportunes. En aquest sentit, no s’ha presentat cap
proposta, segons ha informat la Secretaria General.
5.- Consta a l’expedient l’informe jurídic corresponent i l’informe de la intervenció general.
Fonaments de dret
1. La modificació proposada és expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les
corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de conformitat
amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta a la regulació que
per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia norma.
2. Previ al procediment que correspon, s’ha de practicar el tràmit de consulta prèvia, d’acord
amb lo disposat a l’article 133 de la llei de procediment administratiu vigent.
3. El procediment d’aprovació de la modificació proposada del vigent epígraf XI preu públic
corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol de l’ordenança
general reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL
esmentada.
4. L’òrgan competent per adoptar l’acord de modificació de l’ordenança general reguladora de
preus públics i annex de tarifes és la Junta de govern local, en virtut de l’atribució delegada pel
ple en la pròpia ordenança, article 6. La Junta de govern local haurà de reunir-se en sessió
pública.
5. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb el
que disposa l’article 214 i següents del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, i
conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà
sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Democràtica.
6. D’acord amb les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL) les
ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí informatiu local,
quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial de la Província en què
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
7. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a l’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de
l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin
un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
8. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència a les persones interessades per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit
territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran
de ser resoltes per la Junta de govern local, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de
considerar l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Comissió
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Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica i, si escau, de la Junta de Govern Local
pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’epígraf XI preu públic corresponent a
les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol de l’ordenança general
reguladora dels preus públics per a la seva entrada en vigor un cop s’hagin acomplert els
requisits dels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en el sentit
següent:
ON DIU:
“Tarifa mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze parts, repartides en deu
mensualitats, de la part del cost del servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà
doble de les altres i en el darrer mes en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la
tarifa màxima serà de 197,29 €. Aquest preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la
unitat familiar on estigui empadronat l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i
sotmesa a la comprovació d’ofici per part de l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a
l'indicador de renda de suficiència (IRSC) i amb les ponderacions que segueixen. La tarifa mínima
a tots els efectes s’estableix en 9,86 €.
IRSC:
% reducció:
preu/mes
Superior a 2
0,00%
197,29 €
1a2
20,00%
157,83 €
0,5 a 1
60,00%
78,92 €
0,25 a 0,5
80,00%
39,46 €
Menor de 0,25
90,00%
19,73 €
tarifa mínima:
95%
9,86 €
Ponderació 1: 5% de reducció complementària a famílies que acreditin oficialment ser o bé
monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat funcional reconeguda en grau igual o
superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors. En el cas d’acreditar més d’una de
les característiques anteriors, la reducció serà del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció a famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol
municipals. Aquesta ponderació és incompatible amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita, es sumaran tots els ingressos percebuts
durant el darrer període anual en que hom disposi de justificants, tant pels tutors de l’alumne
(incloent aquelles persones que no hi convisquin) com pels convivents majors de 25 anys, fent
excepció dels avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran
el 50%; aquest total es dividirà pel número total de persones que conviuen al domicili. La quantia
es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la
declaració de l’impost sobre la Renda del darrer exercici que s’indiquen: Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2015 a integrar en la base imposable general
+(més) Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de
renda +(més) Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2015 a integrar
en la base imposable de l’estalvi +(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a
integrar en la base imposable de l’estalvi -(menys) Quota resultant de l’autoliquidació. La
Declaració de la Renda es pot substituir per altra documentació justificativa del nivell d’ingressos
escaient a les circumstàncies personals: declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el cas
d’autònoms o empresaris; certificat patronal de percepcions laborals, en el cas de no arribar al
mínim exigible als efectes de la Declaració de la Renda; certificació de les prestacions d’atur per
part de l’Oficina de Treball de la Generalitat; certificació de la percepció de pensions, rendes
d’inserció o altres ingressos; certificació dels Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta una
diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà
per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud”
HA DE DIR:
“Tarifa mensual del servei bàsic d’escolarització (matins de 8:45 a 12:00 h; tardes de 15:00 a
17:00 h.): distribució alíquota en onze parts, repartides en deu mensualitats, de la part del cost del
servei que suporten els usuaris; la primera mensualitat serà doble de les altres i en el darrer mes
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en que hom gaudeixi del servei no hi haurà pagament: la tarifa màxima serà de 197,29 €. Aquest
preu es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat
l’alumne, sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals), i amb les ponderacions que segueixen. La tarifa
mínima a tots els efectes s’estableix en 9,86 €.
IRSC 2015 (1=7.967,73 €):
Equivalència en renda per càpita % reducció:
preu/mes
Superior a 2
Més de 15.935,45€
0,00%
197,29 €
De 1 a 2
7.967,73 € a 15.935,45 €
20,00%
157,83 €
De 0,5 a 1
3.983,87 € a 7.967,72 €
60,00%
78,92 €
De 0,25 a 0,5
1.991,95 € a 3.983,86 €
80,00%
39,46 €
Menor de 0,25
Menys de 1.991,95 €
90,00%
19,73 €
tarifa mínima:
95%
9,86 €
Ponderació 1: 5% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
que acreditin oficialment ser o bé monoparentals, o bé nombroses, o bé tenir una diversitat
funcional reconeguda en grau igual o superior al 33% l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors.
En el cas d’acreditar més d’una de les característiques anteriors, la reducció complementària serà
del 10%.
Ponderació 2: 25% de reducció complementària (sumada al percentatge de reducció) a famílies
amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals. Aquesta ponderació és incompatible
amb l’anterior.
Per a la determinació de la renda anual per càpita es sumaran tots els ingressos percebuts durant
l’any 2016 pels membres de la unitat familiar majors de 25, anys fent excepció dels
avis/àvies/besavis/besàvies directes de l’alumne quines rendes només computaran el 50%;
aquest total es dividirà pel número total de persones membres de la unitat familiar. S’entendrà per
unitat familiar la composada pels tutors del menor (incloent qui en faci la funció com a company/a
d’un progenitor/a), així com pels avis i els germans que conviuen amb l’alumne; en el cas
d’acreditar separació dels progenitors, també computaran com a ingressos els pagaments per
manutenció dels menors efectuats pel progenitor/a absent, però aquesta persona no es
comptabilitzarà en el càlcul per càpita. En cada cas, la quantia es calcularà realitzant les següents
operacions amb les quantitats que figuren a les caselles de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de l’exercici 2016 que s’indiquen: Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials
imputables a 2016 a integrar en la base imposable general +(més) Saldo net dels rendiments a
integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda +(més) Saldo net positiu dels
guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2016 a integrar en la base imposable de l’estalvi
+(més) Saldo net positiu dels rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de
l’estalvi -(menys) Quota resultant de l’autoliquidació. La Declaració de la Renda es pot substituir
per altra documentació justificativa del nivell d’ingressos escaient a les circumstàncies personals:
declaracions trimestrals d’IRPF i IVA en el cas d’autònoms o empresaris; certificat patronal de
percepcions laborals, en el cas de no arribar al mínim exigible als efectes de la Declaració de la
Renda; certificació de les prestacions d’atur per part de l’Oficina de Treball de la Generalitat;
certificació de la percepció de pensions, rendes d’inserció o altres ingressos; certificació dels
Serveis Socials municipals.
La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de l’Ajuntament, si hom detecta una
diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà
per mesos enters a partir de la data de registre de la sol·licitud.”
ON DIU:
 “Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 8 a 9 h, o de 17 a 18h. Quota mensual
corresponent a un ús continuat: 42,60 EUR
 Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 8 a 9 h, o de 17 a 18h. Quota diària
corresponent a un ús esporàdic: 7,40 EUR.”
HA DE DIR:
 “Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota
mensual corresponent a un ús continuat: 42,60 €
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 Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes, de 7:45 a 8:45 h, o de 17 a 18h. Quota diària
corresponent a un ús esporàdic: 7,40 €.”
ON DIU:

“Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar. Quota mensual corresponent a
un ús continuat 126,70 EUR
 Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar. Quota diària corresponent a un
esporàdic 7,90 EUR”
HA DE DIR:
“Tarifa mensual del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Distribució alíquota del
cost del menú més el servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos
que es presta aquest servei (d’octubre a juliol). La tarifa màxima serà de 126,70 €. Aquest preu
es reduirà en relació a la renda per càpita de la unitat familiar on estigui empadronat l’alumne,
sempre que s’aporti documentació fefaent i sotmesa a la comprovació d’ofici per part de
l’Ajuntament, segons un coeficient en relació a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) de l'any 2015 (7.967,73 euros anuals).
IRSC 2015 (1=7.967,73 €): Equivalència en renda per càpita % reducció: preu/mes
Superior a 1
Més de 7.967,73 €
0,00%
126,70 €
0,5 a 1
3.983,87 € a 7.967,73 €
50,00%
63,35 €
Menor de 0, 5
Menys de 3.983,87 €
80,00%
25,34 €
Per a la determinació de la renda anual per càpita, es procedirà tal com s’ha establert per al preu
públic d’escolarització. La tarifa es pot revisar a petició de l’usuari, o d’ofici per part de
l’Ajuntament, si hom detecta una diferència tal en els ingressos familiars que pugui motivar un
canvi en l’escala tarifaria, i s’aplicarà per mesos enters a partir de la data de registre de la
sol·licitud.
Tarifa esporàdica del servei educatiu del migdia que inclou menjador. Cost del menú més el
servei d’atenció educativa en horari de 12 a 15 hores, durant els mesos que es presta aquest
servei (d’octubre a juliol): 7,40 € /dia.”
Correspon a la tinent d’alcalde i regidora de Badalona Educadora resoldre en relació a l’aprovació
de les tarifes a aplicar a cada usuari, i llur revisió
Informació sobre els trams de renda especificats en euros
Serveis i preus del Servei Municipal d’Escoles Bressol de Badalona per al curs 20172018:
Renda per
Preu
Preu
SERVEIS
HORARIS
càpita
mensual*
esporàdic
Més de
197,29 €
15.935,45€
7.967,73 € a
157,83 €
15.935,45 €
3.983,87 € a
Matins de
78,92 €
SERVEI
7.967,72 €
8:45 a 12h.
BÀSIC
No n’hi ha
Tarda de 15 a 1.991,95 € a
D’ESCOLARITAT
39,46
€
17 h.
3.983,86 €
Menys de
19,73 €
1.991,95 €
Tarifa mínima
9,86 €
(*)
Més de
126,70 €
7.967,73 €
SERVEI
EDUCATIU DEL
3.983,87 € a
De 12a 15 h.
7,90 € /dia
63,35 €
MIGDIA QUE
7.967,73 €
INCLOU MENJADOR
Menys de
25,34 €
3.983,87 €
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SERVEI D’ACOLLIDA O
PERLLONGACIÓ

Matins de
7:45 a 8:45 h.
Tarda de 15 a
18 h.

-42,60 €
7,40 € /dia
Requereix un nombre
mínim d’infants
(*) Hi ha reduccions complementàries del preu mensual del servei d’escolaritat per a les
famílies amb més d’un fill matriculat a les escoles bressol municipals, i també (però no es
poden sumar a les anteriors) per a les famílies que acreditin oficialment ser monoparental,
o nombrosa; o tenir una diversitat funcional reconeguda en grau igual o superior al 33%
l’alumne, o un germà, o un dels seus tutors. Totes les reduccions tenen com a límit la
tarifa mínima.
---SEGON.- Aquestes modificacions entraran en vigor un cop s’hagin publicat íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i, en tot cas, quan s’hagin acomplert els requisits
del procediment establert pels articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o derogar-les.
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’anuncis de
l’ajuntament i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes per la
Junta de Govern Local, en sessió pública. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord.
(...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta resolució als interessats en la forma
reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la
a la Intervenció i Tresoreria municipals i als departaments i organismes interessats, per al respectiu
coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
15. Aprovar la inclussió d'un nou epígraf annex a l'ordenança reguladora de preus
públics, per merchandising.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Referent a l’aprovació provisional de la inclusió d’un epígraf XVIII. Preus
públics per a determinats productes destinats a promocionar la ciutat de Badalona en
l’ordenança general reguladora dels preus públics i annex de tarifes de l’ordenança, per a la
seva entrada en vigor un cop s’hagin acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la llei
reguladora de les bases del règim local.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local (sessió pública)
Caràcter del document: No exhaureix la via administrativa
Expedient: 125/ORD-4/17
Fets
1.- En data 22 de març, segons instruccions del regidor de l’àmbit de Badalona Pròspera i
Sostenible, es sol·licita l’inici dels tràmits per a la inclusió en l’annex de tarifes de l’ordenança
general reguladora dels preus públics d’un nou epígraf XVIII. Preus públics per a determinats
productes destinats a promocionar la ciutat de Badalona i proposar a l’òrgan municipal
competent la seva aprovació.
2.- A la petició s’adjunta informe de la cap del servei de Programació i Desenvolupament
Sostenible de l’àmbit referit:
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INFORME/PROPOSTA
Amb motiu de la promoció institucional de la ciutat de Badalona, es considera convenient posar
a disposició dels badalonins i dels visitants de la ciutat elements que contribueixin a difondre
alguns dels seus aspectes identitaris.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona està interessat en posar a la venda, a través del
Departament de Turisme, diversos elements de promoció de la ciutat, que es recullen en
l’informe tècnic-econòmic adjunt.
Amb l’objectiu de recuperar la inversió associada, es considera convenient percebre dels
adquirents un preu públic per cada un dels objectes esmentats. De forma general, l’import dels
preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del Servei prestat o de l’activitat realitzada (
objectes de merchandising) de tal manera que els seu cobrament permeti l’autofinançament
dels mencionats serveis productes o activitats.
Ara bé, si es donessin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellessin, l’administració podrà fixar preus públics per sota del llindar assenyalat. En
aquests casos s’haurà de consignar als pressuposts anuals la dotació oportuna per a la
cobertura de la diferència entre el cost i l’import cobrat. En el cas que ens ocupa, i tal com es
desprèn de l’informe tècnic- econòmic adjunt , el preu públic proposat per a cada element o
producte és superior al seu cost no essent necesaria cap partida ni dotació pressupostària al
pressupost vigent per cobrir part dels costos.
Per tot això, el sotasignat considera necessari incoar un expedient per tal de procedir a la
modificació de la Ordenança fiscal general reguladora dels preus públics vigent. Atenent el que
estableix l’article 6 d’aquesta Ordenança, la seva modificació està atribuïda a la Junta de
Govern Local per delegació de l’Ajuntament Ple.
Per tant, es proposa afegir a l’annex XVIII de l’Ordenança esmentada els productes indicats en
l’informe tècnic-econòmic, amb la qual cosa el redactat del text serà el següent:
“XVIII. Preus públics per a determinats productes destinats a promocionar la ciutat de
Badalona.
Descripció del producte
Preu base per 21% d'IVA Preu públic
unitat
Aplicat*
per unitat
TASSA
LLÀPIS
BOLÍGRAF
IMANT PVC
IMANT IMATGES
IMANT ICONES
MOTXILLA BAG BASE

4,13 €
0,83 €
1,24 €
1,65 €
1,32 €
0,99 €
2,89 €

0,87 €
0,17 €
0,26 €
0,35 €
0,28 €
0,21 €
0,61 €

5,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,60 €
1,20 €
3,50 €

BOSSA COTÓ
2,81 €
0,59 €
3,40 €
POSTAL 15X10
0,41 €
0,09 €
0,50 €
LÀMINA 44X35
1,65 €
0,35 €
2,00 €
PÒSTER 130X100
5,79 €
1,21 €
7,00 €
BOSSA REGAL 18X24
0,41 €
0,09 €
0,50 €
* "l’IVA a aplicar serà en tot moment l’establert a la
legislació vigent.”
“3.- Consta a l’expedient informe tècnic justificatiu de la modificació proposada, quin text es el
següent:“
Tipus de document
Informe Tècnic-Econòmic
Objecte
Establiment Preu Públic per la venda i comercialització de
merchandising promocional de la ciutat de Badalona
Antecedents
En el marc de l’estratègia de la Regidoria de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible per
l’actual legislatura en relació a la Promoció de la ciutat, el present informe tècnic, de caràcter
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econòmic, té com a finalitat fer una aproximació, el més acurada possible, del cost municipals
que representa la prestació d’un nou servei, en aquest cas la comercialització d’objectes de
merchandising destinats a promocionar la imatge i la ciutat de Badalona.
2. Càlcul DELS COSTOS I ESTIMACIÓ DEL PREU
Els preus públics, constitueixen un recurs de naturalesa no tributaria dels que disposa el Sector
Públic per finançar la seva activitat.
El Sector Públic pot llavors exigir el pagament d’un preu públic per la prestació de serveis o
realització d’activitats de la seva competència sempre que es donin alhora les dues
circumstancies següents respecte els mencionats serveis i/o activitats:
 Que siguin de sol·licitud voluntària o recepció voluntària per a els administrats. A aquests
efectes no es considerarà voluntària :
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentaries
Quan els bens, serveis i/o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
 Que puguin ser prestats o oferts pel sector privat.
Com el que es tracta es de calcular el preu de venda dels objectes de merchandising de
l’oficina de turisme entenem que :
Els objectes comercialitzats compleixen els dos requisits relacionats i per tant es deriva la
necessitat d’establir per a ells un preu públic ( no una taxa).
L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del Servei prestat o de l’activitat
realitzada ( objectes de merchandising) de tal manera que els seu cobrament permeti
l’autofinançament dels mencionats serveis productes o activitats.
Ara bé. Si es donessin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellessin, l’administració podrà fixar preus públics per sota del llindar assenyalat. En
aquests casos s’haurà de consignar als pressuposts anuals la dotació oportuna per a la
cobertura de la diferència entre el cost i l’import cobrat
Per al càlcul dels preus d’aquests béns hem considerat que, pel seu caràcter i naturalesa,
aquest s’ha d’establir en com a mínim el cost de la seva producció. Per tant, la seva
comercialització permetrà alhora el seu autofinançament a present, doncs es recuperen el
costos actuals, i a futur, doncs es recalcularen i estimaran en funció de les variacions dels
costos i preus a mercat.
S’ha treballat amb els següents supòsits i s’ha tingut en compte la diferent tipologia i la
metodologia més adient per a cada tipus de costos.
METODOLOGIA:
Cost històric:
El cost històric (o cost real) és basa en els imports comprovats en el passat, en els diferents
exercicis econòmics, per a cada partida o tipus determinat de cost. S’utilitzen per a fer
previsions a futur essent modificats si es coneix que alguna variable tindrà canvis, bé per
causes cojunturals o estructurals.
Costos Directes:
Són aquells costos que depenen de la realització de l’activitat productiva o associats
directament a cada recurs facturable Poden ser fixes o variables, en el present informe hem
associat els costos variables directament a les unitats produïdes
Costos Indirectes:
Són aquells costos que s’assumeixen independentment de l’ocupació, de l’activitat o la resta de
costos associats al servei. Poden ser també fixes però en el present informe no hem
considerat necessari fer aquesta subdivisió.
Preus a mercat:
Els preus a mercat són les estimacions raonables, bé a través de pressupostos presentats per
empreses externes, informacions concretes de convenis col·lectius (si és tracta de costos de
personal) o bé per comparació amb imports de costos coneguts a través de comparacions o
investigacions del mercat
Metodologia del càlcul de costos i establiment de preu
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El càlcul del preu públic es basa en el recull de costos proporcionats pel Departament de
Turisme i el preus a mercat de productes similars.
Entrant en matèria els costos descrits els hem agrupat en :
Directes (Els associats directament a cada recurs facturable) com son:
Despeses Corrents Directes ( capítol 2) pròpies del Departament
Despeses de Producció i Fabricació
Packaging
Altres despeses Generals:
I Costos Indirectes: Corresponents a la resta de costos associats al servei tant dels recursos
no facturables com de les despeses estructurals més una estimació en un 10% dels costos
totals resultants.
Els costos els distribuïm d’entrada entre unitats produïdes. Els costos del Disseny de marca i
de legalització de la mateixa els considerem actius intangibles de llarga durada i no els
imputem com a cost ( entrarien dins del 10 % estimat de part dels costos indirectes )
Els costos els calculem sense IVA doncs aquest serà repercutit al preu final del producte,
evitant així la doble imposició.
Obtenim QUADRE 1:
Costos genèrics
ut.
SENSE IVA
Disseny de marca
2.178,00 €
Legalització de marca
2.737,11 €
Adaptacio Marca a producte
6600
850,00 €
0,13 €
Packaging sobres
1500
196,50 €
0,13 €
Packaging bosses
1500
623,00 €
0,42 €
Totals costos genèrics
1.669,50 €
0,25 €
No entrem a valorar altres costos d’estructura diferents, doncs la producció ha estat
externalitzada completament ,entenent així que no s’han d’associar altres costos com ara
despeses d’amortització, assegurances, formació i/o despeses financeres –entre d’altres- i un
cop obtingut aquests costos s’ha procedit a repercutir per cada tipus d’objecte de
merchandising els costos associats per unitat. Obtenint així un preu diferent per cada objecte a
comercialitzar i essent el resultat final la proposta del quadre adjunt:
Costos de producte per ut.
sense iva
ut
Cost Adaptacions Packaging TOTAL COST
Tassa
500
3,05 €
0,13 €
0,42 €
3,59 €
Llàpis
1000
0,37 €
0,13 €
0,13 €
0,63 €
Boligraf
1000
0,565 €
0,13 €
0,13 €
0,82 €
Imant PVC
1000
1,24 €
0,13 €
0,13 €
1,50 €
Imant imatges
1000
0,88 €
0,13 €
0,13 €
1,14 €
Imant icones
1000
0,507 €
0,13 €
0,13 €
0,77 €
Motxila BAG Base
600
2,00 €
0,13 €
0,42 €
2,54 €
Bossa cotó
500
1,88 €
0,13 €
0,42 €
2,42 €
Postal 15x10 **
Làmina 44x35 **
Pòster 130x100 **

3000
300
100

0,12 €
0,93 €
5,20 €

- €
- €
- €

0,13 €
0,42 €
- €

0,25 €
1,35 €
5,20 €

Bossa regal 18 x 24

1500
0,42 €
0,42 €
6600
Objectes ** : Objectes treballats des de Comunicació, sobre els que no s'hi aplica el % de
les adaptacions
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Costos de producte per ut.
ut
Tassa
Llàpis
Boligraf
Imant PVC
Imant imatges
Imant icones
Motxila BAG Base
Bossa cotó

500
1000
1000
1000
1000
1000
600
500

Postal 15x10 **
Làmina 44x35 **
Pòster 130x100 **

3000
300
100

sense iva
Cost Adaptacions Packaging TOTAL COST
3,05 €
0,13 €
0,42 €
3,59 €
0,37 €
0,13 €
0,13 €
0,63 €
0,565 €
0,13 €
0,13 €
0,82 €
1,24 €
0,13 €
0,13 €
1,50 €
0,88 €
0,13 €
0,13 €
1,14 €
0,507 €
0,13 €
0,13 €
0,77 €
2,00 €
0,13 €
0,42 €
2,54 €
1,88 €
0,13 €
0,42 €
2,42 €
0,12 €
0,93 €
5,20 €

-

€
€
€

0,13 €
0,42 €
- €

10%
Base
Indirectes TOTAL PROD.
0,36 €
3,95 €
0,06 €
0,69 €
0,08 €
0,91 €
0,15 €
1,65 €
0,11 €
1,25 €
0,08 €
0,84 €
0,25 €
2,80 €
0,24 €
2,67 €

0,25 €
1,35 €
5,20 €

0,02 €
0,13 €
0,52 €

0,27 €
1,48 €
5,72 €

Bossa regal 18 x 24

1500
0,42 €
0,42 €
6600
Objectes ** : Objectes treballats des de Comunicació, sobre els que no s'hi aplica el % de les adaptacions

0,42 €

Un cop establerta l’estructura de costos la proposta de preus públic que estimem adequada i
que permet cobrir els costos dels bens sense entrar en competència deslleial amb el sector
privat és la que mostra el quadre següent:

PRODUCTE
Tassa
Llàpis
Boligraf
Imant PVC
Imant imatges
Imant icones
Motxila BAG Base
Bossa cotó

Base
TOTAL PROD.
3,95 €
0,69 €
0,91 €
1,65 €
1,25 €
0,84 €
2,80 €
2,67 €

21%
iva
0,83
0,15
0,19
0,35
0,26
0,18
0,59
0,56

Sense arrodonir
Proposta pvp
€
€
€
€
€
€
€
€

4,78
0,84
1,10
2,00
1,52
1,02
3,39
3,23

€
€
€
€
€
€
€
€

Postal 15x10 **
Làmina 44x35 **
Pòster 130x100 **

0,27 €
1,48 €
5,72 €

0,06 €
0,31 €
1,20 €

0,33 €
1,79 €
6,92 €

Bossa regal 18 x 24

0,42 €

0,09 €

0,50 €

Proposta pvp
IVA INCLÒS
5,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,60 €
1,20 €
3,50 €
3,40 €
0,50 €
2,00 €
7,00 €
0,50 €

En el supòsit de que la venda d’objectes durant l’exercici 2017 fou del 100% de la producció els
ingressos esperats és relacionen al quadre següent i final:
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PRODUCTE
Tassa
Llàpis
Boligraf
Imant PVC
Imant imatges
Imant icones
Motxila BAG Base
Bossa cotó

Base
TOTAL PROD.
3,95 €
0,69 €
0,91 €
1,65 €
1,25 €
0,84 €
2,80 €
2,67 €

21%
iva
0,83
0,15
0,19
0,35
0,26
0,18
0,59
0,56

€
€
€
€
€
€
€
€

Proposta pvp
ARRODONIT
5,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,60 €
1,20 €
3,50 €
3,40 €

Total
I. ESPERATS

2.500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
1.600,00
1.200,00
2.100,00
1.700,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Postal 15x10 **
Làmina 44x35 **
Pòster 130x100 **

0,27 €
1,48 €
5,72 €

0,06 €
0,31 €
1,20 €

0,50 €
2,00 €
7,00 €

1.500,00 €
600,00 €
700,00 €

Bossa regal 18 x 24

0,42 €

0,09 €

0,50 €

750,00 €
17.150,00 €
12.795,50 €

BENEFICI

4.354,50 €

“3.- La nova llei de procediment administratiu (39/2015, d’1 d’octubre) estableix, en el seu
article 133, que, amb caràcter previ a la elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, es substanciarà una consulta pública (consulta prèvia d’opinió) mitjançant el portal
web de l’administració competent. També estableix que, a més a més, quant la norma afecti
als drets o interessos legítims de les persones, s’haurà de publicar (també al web municipal)
un text amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recavar quantes aportacions
addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Igualment podrà recavar-se
directament la opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o
representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma i
quines finalitats guardin relació directe amb el seu objecte es sol·licita informe al servei
corresponent.
Atenent doncs a aquesta normativa, es va demanar informe al servei que, en data 3 de maig de
2017, informà el següent:
INFORME EN RELACIÓ ALS TRÀMITS DE CONSULTA PRÈVIA D’OPINIÓ I/O AUDIÈNCIA A
CIUTADANS AFECTATS PER LA PROPOSTA DE TRAMITACIÓ DE NOVA NORMATIVA O
DE MODIFICACIÓ I/O DEROGACIÓ DE LA JA EXISTENT.
Amb motiu de la promoció institucional de la ciutat de Badalona, es considera convenient posar
a disposició dels badalonins i dels visitants de la ciutat elements que contribueixin a difondre
alguns dels seus aspectes identitaris. Arran de la consulta què es va efectuar respecte la
proposta de pressupost municipal a aprovar durant l’exercici 2016, els ciutadans de Badalona
van votar l’aprovació una partida per import de 10.524, 59 euros per tal que es destinés a
elements i objectes de promoció de la ciutat de Badalona
En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona proposa en posar a la venda, a través del
Departament de Turisme, diversos elements de promoció de la ciutat, que es recullen en
l’informe tècnic-econòmic adjunt.
Amb l’objectiu de recuperar la inversió associada, es considera convenient percebre dels
adquirents un preu públic per cada un dels objectes esmentats. L’import dels preus públics ha
de cobrir com a mínim el cost del Servei prestat o de l’activitat realitzada ( objectes de
merchandising) de tal manera que els seu cobrament permeti l’autofinançament dels
mencionats serveis productes o activitats.Ara bé. Si es donessin raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que així ho aconsellessin, l’administració podrà fixar preus públics
per sota del llindar assenyalat. En aquests casos s’haurà de consignar als pressuposts anuals
la dotació oportuna per a la cobertura de la diferència entre el cost i l’import cobrat. En el cas
que ens ocupa, entenem que El preu públic proposat per a cada element o producte és
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superior al seu cost no essent necessària cap partida ni dotació pressupostària al pressupost
vigent per cobrir part d’aquest cos.
Per tot això, La sotasignat considera necessari incoar un expedient per tal de procedir a la
modificació de la Ordenança municipal general reguladora dels preus públics vigent. Atenent el
que estableix l’article 6 d’aquesta Ordenança, la seva modificació està atribuïda a la Junta de
Govern Local per delegació de l’Ajuntament Ple.
En relació a la tramitació de la proposta referida a l’establiment d’un preu públic que modificaria
l’ordenança municipal general reguladora dels preus públics en el punt XVIII. Preus públics per
a determinats productes destinats a promocionar la ciutat de Badalona i, en compliment del que
disposa l’article 133 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu
de les administracions públiques, s’informa el següent:
Aquesta modificació consistent en l’establiment de nous preus públics pels nous serveis
proposats No afecta als drets o interessos legítims de les persones. Es tracta de la possibilitat
d’adquirir per part de qualsevol ciutadà de manera lliure i voluntària els elements que es volen
comercialitzar.
No s’entén necessari que s’hagi de recavar directament la opinió d’organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones quins drets o
interessos legítims es vegin afectats per la norma i quines finalitats guardin relació directe amb
el seu objecte, doncs és el propi ajuntament l’organització reconeguda per llei amb
competències directes sobre el tema que ens afecta i la finalitat directe del seu objecte també
es correspon a l’ajuntament ( obtenció de nous recursos que financin nous serveis i dinamitzin
la ciutat) a més la imatge dels productes és la marca Badalona que ha registrat la pròpia
Oficina de Turisme de Badalona, per la qual cosa és propietat del propi Ajuntament no entrant
en conflicte amb altres marques o similars.
Aquesta proposta normativa té un impacte poc significatiu en l’activitat econòmica, donat que
d’entrada no es l’activitat principal d’obtenció de recursos i donat que l’estucatge previst per
l’exercici 2017 té un valor d’uns 12.000 euros que és el que es vol recuperar, amb la qual cosa
l’impacte a l’activitat econòmica de la ciutat és anecdòtic però no ho és tot el potencial de
promoció de la ciutat. No imposa obligacions rellevants als destinataris, en tot cas les mateixes
quan s’adquireix de forma voluntària qualsevol bé o servei, com seria fer efectiu el pagament
del bé adquirit o del servei contractat i no regula aspectes parcials d’una matèria. La matèria ja
està regulada (son els preus públics) inclou de nous.
El que s’informa als efectes oportuns.”
4.- Així doncs, des del dia 10 de maig, ha estat publicat un document relatiu a aquesta proposta
d’expedient i, fins el dia 15 de maig, ha estat possible, per part dels interessats, realitzar els
comentaris i/o propostes que consideressin oportunes. En aquest sentit, no s’ha presentat cap
proposta, segons ha informat la Secretaria General.
5.- Consta a l’expedient l’informe jurídic corresponent i l’informe de la intervenció general.
Fonaments de dret
1. La modificació proposada és expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les
corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de conformitat
amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta a la regulació que
per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia norma.
2. Previ al procediment que correspon, s’ha de practicar el tràmit de consulta prèvia, d’acord
amb lo disposat a l’article 133 de la llei de procediment administratiu vigent.
3. El procediment d’aprovació de la modificació proposada del vigent epígraf XI preu públic
corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol de l’ordenança
general reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL
esmentada.
4. L’òrgan competent per adoptar l’acord de modificació de l’ordenança general reguladora de
preus públics i annex de tarifes és la Junta de govern local, en virtut de l’atribució delegada pel
ple en la pròpia ordenança, article 6. La Junta de govern local haurà de reunir-se en sessió
pública.
5. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb el
que disposa l’article 214 i següents del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, i
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conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà
sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Democràtica.
6. D’acord amb les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL) les
ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí informatiu local,
quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial de la Província en què
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
7. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a l’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de
l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin
un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
8. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència a les persones interessades per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit
territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran
de ser resoltes per la Junta de govern local, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de
considerar l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l'Àmbit de Badalona Democràtica per tal que inclogui a l’ordre del dia de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica i, si escau, de la Junta de Govern Local
pública, per a la seva ulterior resolució, la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la incorporació d’un nou epígraf a l’ordenança general
reguladora dels preus públics i annex de tarifes de l’ordenança, següent:
“XVIII. Preus públics per a determinats productes destinats a promocionar la ciutat de
Badalona.
Descripció del producte

Preu base per
unitat

21% d'IVA
Aplicat*

Preu públic per
unitat

TASSA
LLÀPIS
BOLÍGRAF
IMANT PVC
IMANT IMATGES
IMANT ICONES
MOTXILLA BAG BASE

4,13 €
0,83 €
1,24 €
1,65 €
1,32 €
0,99 €
2,89 €

0,87 €
0,17 €
0,26 €
0,35 €
0,28 €
0,21 €
0,61 €

5,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,60 €
1,20 €
3,50 €

BOSSA COTÓ
POSTAL 15X10
LÀMINA 44X35
PÒSTER 130X100
BOSSA REGAL 18X24

2,81 €
0,41 €
1,65 €
5,79 €
0,41 €

0,59 €
0,09 €
0,35 €
1,21 €
0,09 €

3,40 €
0,50 €
2,00 €
7,00 €
0,50 €

* "l’IVA a aplicar serà en tot moment l’establert a la legislació vigent.”
“
-------
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SEGON.- Aquesta modificació de l’ordenança i el seu annex entrarà en vigor un cop s’hagi
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i, en tot cas, quan
s’hagin acomplert els requisits del procediment establert pels articles 49 i 70.2 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les
o derogar-les.
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’anuncis de
l’ajuntament i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes per la
Junta de Govern Local, en sessió pública. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord.
(...)
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta resolució als interessats en la forma
reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi poden interposar, i comunicar-la
a la Intervenció i Tresoreria municipals i als departaments i organismes interessats, per al respectiu
coneixement i efectes.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi permenoritzat
i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD
1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
1.Concedir subvencions per activitats, programes i actuacions de caràcter veïnal.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que proposa
Òrgan que resol Junta de Govern Local
Alcaldessa
Expedient: 40959015 – CONJ-SOLS2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvenció
Tramitació: Urgència
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta subvencions departament de Participació Ciutadana
ANTECEDENTS
Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Òrgan que va resoldre:Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Municipal
Bases de la convocatòriaAprovades provisionalment pel Ple de l’Auntament en data 28/02/2017
i publicades al BOP el 10/03/2017
Termini de presentació de sol·licituds Del 20/03/2017 al 18/04/2017, ambdós inclosos
1.Els informes tècnics i jurídics dels expedients de concessió de subvencions detallats a
continuació, conclouen que les entitats relacionades 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:
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Exp

Interessat

Nif

103415AV. DALT LA VILA
SOLSUB2017/000003

G-59417501

103415AV. BARRI MANRESA
SOLSUB2017/000008

103415AV. PROGRÉS
SOLSUB2017/000009

G-60766763

G-59728782

103415AV. COLL I PUJOL
SOLSUB2017/000002

G-61193066

103415AV. CAN MERCADER
SOLSUB2017/000006

G-60029055

103415AV. SANT CRIST DE
G-58507062
SOLSUB2017/000013 CAN CABANYES

103415AV. NOVA LLOREDA
G-59750075
SOLSUB2017/000011 NORD

103415AV. CENTRE
SOLSUB2017/000004

103415AV. COMPLEX
SOLSUB2017/000014 CATALUNYA

103415AV. SISTRELLS
SOLSUB2017/000015

V-58788555

DE

G-60791373

G-59505180
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

Interessat

103415AV. LLOREDA
SOLSUB2017/000016

103415AV. MONTIGALÀ
SOLSUB2017/000017

103415AV. LA COLINA
SOLSUB2017/000019

103415AV. CANYET
SOLSUB2017/000020

Nif

G-59457309

G-60654001

G-59174011

G-60836285

103415AV. LA SALUT ZONA
G-58893058
SOLSUB2017/000028 ALTA

103415AV. SANT JOAN DE
G-58643800
SOLSUB2017/000030 LLEFIÀ GRAN SOL

103415AV. SANT JOAN DE
G-58119769
SOLSUB2017/000031 LLEFIÀ ALT

103415AV. SANT ANTONI DE
G-58991274
SOLSUB2017/000033 LLEFIÀ

103415AV. JOAQUIM RUYRA
SOLSUB2017/000034

103415AV. SANT JAUME
SOLSUB2017/000036

G-58254699

G-58954801
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

Interessat

Nif

103415AV. GORG MAR
SOLSUB2017/000037

G-61142824

103415AV. SANT ROC
SOLSUB2017/000038

G-58605726

Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la

1. La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Exp

Op

103415SOLSUB2017/000003

12017000021927/1

103415SOLSUB2017/000008
103415SOLSUB2017/000009
103415SOLSUB2017/000002
103415SOLSUB2017/000006

12017000021934/1

12017000021935/1

12017000021925/1

12017000021932/1

12017000021939/1
103415SOLSUB2017/000013
103415SOLSUB2017/000011
103415SOLSUB2017/000004

Tipus Aplic.Presp
2017
N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
AD
9241 48906

12017000021937/1
AD

12017000021930/1 AD
12017000021940/1

103415SOLSUB2017/000014
103415SOLSUB2017/000015
103415SOLSUB2017/000016
103415SOLSUB2017/000017
103415SOLSUB2017/000019
103415SOLSUB2017/000020

AD
12017000021941/1
AD
12017000021942/1
AD
12017000021943/1
AD
12017000021945/1
AD
12017000021947/1

AD

2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
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Inport

Nom

NIF

2.000,00€

AV. DALT LA
G-59417501
VILA

3.180,00€

AV. BARRI
G-60766763
MANRESA

3.600,00€

AV.
PROGRÉS

2.958,00€

AV. COLL I
G-61193066
PUJOL

3.215,00€

AV.
CAN
G-60029055
MERCADER

G-59728782

AV.
SANT
CRIST
DE
G-58507062
CAN
CABANYES
AV.
NOVA
3.850,00€ LLOREDA
G-59750075
NORD
3.500,00€

4.675,00€ AV. CENTRE V-58788555
AV.
COMPLEX
2.290,00€
G-60791373
DE
CATALUNYA
3.500,00€

AV.
SISTRELLS

G-59505180

2.694,82€

AV.
LLOREDA

G-59457309

2.000,00€

AV.
G-60654001
MONTIGALÀ

2.500,00€

AV.
COLINA

LA

G-59174011

3.000,00€ AV. CANYET G-60836285
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Exp
103415SOLSUB2017/000028
103415SOLSUB2017/000030
103415SOLSUB2017/000031
103415SOLSUB2017/000033
103415SOLSUB2017/000034
103415SOLSUB2017/000036
103415SOLSUB2017/000037
103415SOLSUB2017/000038

Tipus Aplic.Presp
9241 48906
12017000021954/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021956/1
2017 N
40959015
AD
9241 48906
Op

12017000021957/1
AD
12017000021961/1
AD
12017000021963/1
AD
12017000021964/1
AD
12017000021965/1
AD
12017000021966/1
AD

2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906

Inport

Nom

NIF

AV.
LA
2.975,00€ SALUT
ZONA ALTA
AV.
SANT
JOAN
DE
4.500,00€
LLEFIÀ
GRAN SOL
AV.
SANT
3.060,00€ JOAN
DE
LLEFIÀ ALT
AV.
SANT
3.450,00€ ANTONI DE
LLEFIÀ
AV.
2.850,00€ JOAQUIM
RUYRA

G-58893058

G-58643800

G-58119769

G-58991274

G-58254699

2.000,00€

AV.
SANT
G-58954801
JAUME

2.700,00€

AV. GORG
G-61142824
MAR

3.082,02€

AV.
ROC

SANT

G-58605726

FONAMENTS DE DRET
1) El capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant
LGS), regula el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva.
2) L’article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals (en endavant ROAS), disposa que els ens locals poden atorgar subvencions i
ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals supleixin o complementin els
serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.
3) L’annex IV de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici 2017, conté la Regulació Transitòria de les subvencions.
4) En data 28 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar provisionalment les Bases
Específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a entitats que
realitzin activitats o programes de caràcter veïnal al municipi de Badalona durant l’any 2017.
5) Els informes tècnics proposen satisfer una bestreta de fins al 50 per 100 de la quantitat
esmentada, i d’acord amb l’article 34,4 in fine de la LGS “els pagaments a compte, o avançats,
així com el règim de garanties, s’hauran de preveure expressament en la normativa reguladora
de la subvenció”, i d’acord amb l’apartat 10è de les bases específiques que regeixen
l’atorgament de subvencions, “prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es
podran efectuar pagaments anticipats del 50% de la quantitat subvencionada”.
6) En compliment de l’article 14.1 e) de la LGS, amb caràcter previ a la proposta de resolució
de la concessió de la subvenció, consta a l’expedient la documentació que acredita que l’entitat
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, així com amb la Tresoreria Municipal.
7) D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha sotmès a la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal per tal que informi l’autorització i disposició de la despesa derivada de la
concessió d’aquesta subvenció.
8) L’article 21 de l’annex IV de les Bases d’execució del Pressupost (Regulació transitòria de
les subvencions), disposa que l’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la
Junta de Govern Local i la resolució de concessió serà competència d’alcaldia.
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9) L’art. 113 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, disposa que seran
d’aplicació a les sessions de la Junta de Govern Local el Capítol primer del títol tercer. Per
aquesta raó, i sens perjudici de la delegació general de competències efectuada per resolució
de l’alcalde de 12 de juliol de 2011, en relació amb la incorporació d’assumptes a l’ordre del
dia, és d’aplicació l’art. 82 del ROF.

CONCLUSIONS
Per tot això, no existeix cap obstacle legal ni reglamentari, perquè previ dictamen favorable de
la CIAMB es proposi a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldessa l’atorgament de les subvencions que a continuació es
relacionen:
Exp

Interessat

103415AV. DALT LA VILA
SOLSUB2017/000003

103415AV. BARRI MANRESA
SOLSUB2017/000008

103415AV. PROGRÉS
SOLSUB2017/000009

103415AV. COLL I PUJOL
SOLSUB2017/000002

103415AV. CAN MERCADER
SOLSUB2017/000006

Nif

G-59417501

G-60766763

G-59728782

G-61193066

G-60029055

103415AV. SANT CRIST DE
G-58507062
SOLSUB2017/000013 CAN CABANYES

103415AV. NOVA LLOREDA
G-59750075
SOLSUB2017/000011 NORD

103415AV. CENTRE
SOLSUB2017/000004

V-58788555
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

Interessat

103415AV. COMPLEX
SOLSUB2017/000014 CATALUNYA

103415AV. SISTRELLS
SOLSUB2017/000015

103415AV. LLOREDA
SOLSUB2017/000016

103415AV. MONTIGALÀ
SOLSUB2017/000017

103415AV. LA COLINA
SOLSUB2017/000019

103415AV. CANYET
SOLSUB2017/000020

Nif

DE

G-60791373

G-59505180

G-59457309

G-60654001

G-59174011

G-60836285

103415AV. LA SALUT ZONA
G-58893058
SOLSUB2017/000028 ALTA

103415AV. SANT JOAN DE
G-58643800
SOLSUB2017/000030 LLEFIÀ GRAN SOL

103415AV. SANT JOAN DE
G-58119769
SOLSUB2017/000031 LLEFIÀ ALT

103415AV. SANT ANTONI DE
G-58991274
SOLSUB2017/000033 LLEFIÀ
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Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
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Exp

Interessat

Nif

103415AV. JOAQUIM RUYRA
SOLSUB2017/000034

103415AV. SANT JAUME
SOLSUB2017/000036

G-58254699

G-58954801

103415AV. GORG MAR
SOLSUB2017/000037

G-61142824

103415AV. SANT ROC
SOLSUB2017/000038

G-58605726

Objecte
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.
Promocionar,
funcionament
associacions
promoure la
veïnes en la
ciutat.

dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la
dinamitzar i facilitar el
i les actuacions de les
de veïns destinades a
participació dels veïns i
gestió del bé comú de la

SEGON.- Aprovar la despesa 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

103415SOLSUB2017/000003

12017000021927/1

103415SOLSUB2017/000008
103415SOLSUB2017/000009
103415SOLSUB2017/000002
103415SOLSUB2017/000006

12017000021934/1

12017000021935/1

12017000021925/1

12017000021932/1

12017000021939/1
103415SOLSUB2017/000013
103415SOLSUB2017/000011
103415SOLSUB2017/000004
103415SOLSUB2017/000014

Tipus Aplic.Presp
2017
N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
AD
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
AD
9241 48906

12017000021937/1
AD

12017000021930/1 AD
12017000021940/1
AD

2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
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Inport

Nom

NIF

2.000,00€

AV. DALT LA
G-59417501
VILA

3.180,00€

AV.
BARRI
G-60766763
MANRESA

3.600,00€ AV. PROGRÉS G-59728782

2.958,00€

AV. COLL
PUJOL

I

3.215,00€

AV.
CAN
G-60029055
MERCADER

G-61193066

AV.
SANT
CRIST
DE
3.500,00€
G-58507062
CAN
CABANYES
AV.
NOVA
3.850,00€ LLOREDA
G-59750075
NORD
4.675,00€ AV. CENTRE

V-58788555

AV. COMPLEX
2.290,00€ DE
G-60791373
CATALUNYA
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Exp
103415SOLSUB2017/000015
103415SOLSUB2017/000016
103415SOLSUB2017/000017
103415SOLSUB2017/000019
103415SOLSUB2017/000020
103415SOLSUB2017/000028
103415SOLSUB2017/000030
103415SOLSUB2017/000031
103415SOLSUB2017/000033
103415SOLSUB2017/000034
103415SOLSUB2017/000036
103415SOLSUB2017/000037
103415SOLSUB2017/000038

Op
Tipus Aplic.Presp
12017000021941/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021942/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021943/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021945/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021947/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021954/1
2017 N
AD
40959015
9241 48906
12017000021956/1
2017 N
40959015
AD
9241 48906
12017000021957/1
AD
12017000021961/1
AD
12017000021963/1
AD
12017000021964/1
AD
12017000021965/1
AD
12017000021966/1
AD

2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906
2017 N
40959015
9241 48906

Inport
3.500,00€

Nom

NIF

AV.
SISTRELLS

G-59505180

2.694,82€ AV. LLOREDA G-59457309

2.000,00€

AV.
MONTIGALÀ

G-60654001

2.500,00€

AV.
COLINA

G-59174011

LA

3.000,00€ AV. CANYET

2.975,00€

G-60836285

AV. LA SALUT
G-58893058
ZONA ALTA

AV.
SANT
JOAN
DE
4.500,00€
G-58643800
LLEFIÀ GRAN
SOL
AV.
SANT
3.060,00€ JOAN
DE G-58119769
LLEFIÀ ALT
AV.
SANT
3.450,00€ ANTONI
DE G-58991274
LLEFIÀ
2.850,00€

AV. JOAQUIM
G-58254699
RUYRA

2.000,00€

AV.
SANT
G-58954801
JAUME

2.700,00€

AV.
MAR

GORG

3.082,02€

AV.
ROC

SANT

G-61142824

G-58605726

TERCER : Distribuir l’aplicació de la subvenció, d’acord amb l’informe tècnic, de la manera
següent:
Exp

103415SOLSUB2017/
000003

Interessat

AV. DALT LA
VILA

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats

2.000,00

Programes per
promoure la
participació dels
veïns
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

2017
N
G40959015
59417501
9241 48906
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Subvenció
parcial

Import a
justificar

600,00

1.200,00

600,00

2.400,00

800,00

1.400,00
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Exp

103415SOLSUB2017/
000008

103415SOLSUB2017/
000009

103415SOLSUB2017/
000002

103415SOLSUB2017/
000006

103415SOLSUB2017/
000013

Interessat

AV. BARRI
MANRESA

AV.
PROGRÉS

AV. COLL I
PUJOL

AV. CAN
MERCADER

AV. SANT
CRIST DE
CAN
CABANYES

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats

3.180,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

2017 N
G40959015
60766763
9241 48906

2017 N
G40959015
59728782
9241 48906

2017 N
G40959015
61193066
9241 48906

2017 N
G40959015
60029055
9241 48906

2017 N
G40959015
58507062
9241 48906
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3.600,00

Activitats
socioculturals
(excursions)

2.958,00

Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

3.215,00

3.500,00

Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats de
solidaritat
Seminaris,
jornades i
debats, oberts a
tota la
ciutadania
Promoció de la
relació entre
grups veïnals
Cursos i tallers
Programes i
activitats per a
promoure la
convivència i el
civisme

Subvenció
parcial

Import a
justificar

3.285,00

12.710,00

130,00

505,00

3.600,00

8.500,00

700,00

2.680,00

1.700,00

3.571,00

558,00

2.058,00

2.355,00

5.350,00

425,00

475,00

225,00

300,00

110,00

110,00

120,00

120,00

75,00

75,00

94,11

218,34
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Seminaris,
jornades i
debats, oberts a
tota la
ciutadania
Activitat
lúdiques i
festives
Cursos i tallers

103415SOLSUB2017/
000011

103415SOLSUB2017/
000004

103415SOLSUB2017/
000014

103415SOLSUB2017/
000015

AV. NOVA
LLOREDA
NORD

AV. CENTRE

AV.
COMPLEX
DE
CATALUNYA

AV.
SISTRELLS

2017 N
G40959015
59750075
9241 48906

2017 N
V40959015
58788555
9241 48906

2017 N
G40959015
60791373
9241 48906

2017 N
G40959015
59505180
9241 48906

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

3.850,00

4.675,00

2.290,00

3.500,00

Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats de
solidaritat
Cursos I tallers
Promoció de la
relació entre
grups veïnals
Activitats de
solidaritat
Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Cursos i tallers
(diversos)
Activitat
lúdiques i
festives
(diverses)
Activitats de
solidaritat

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament

Subvenció
parcial

Import a
justificar

121,65

445,40

188,22

436,68

2.473,17

4.111,76

622,85

2.041,81

2.600,00

6.348,19

350,00

950,00

900,00

900,00

4.310,00

12.660,00

180,00

555,00

150,00

250,00

35,00

385,00

575,00

1.150,00

200,00

430.00

865,00

2.200,00

650,00

800,00

844,00

2.526,00
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Seminaris,
jornades i
debats, oberts a
tota la
ciutadania

103415SOLSUB2017/
000016

103415SOLSUB2017/
000017

AV.
LLOREDA

AV.
MONTIGALÀ

2017 N
G40959015
59457309
9241 48906

2017 N
G40959015
60654001
9241 48906

103415SOLSUB2017/
000017

AV.
MONTIGALÀ

2017 N
G40959015
60654001
9241 48906

103415SOLSUB2017/
000019

AV. LA
COLINA

2017 N
G40959015
59174011
9241 48906

103415SOLSUB2017/
000020

103415SOLSUB2017/

AV. CANYET

2017 N
G40959015
60836285
9241 48906

AV. LA
G2017 N
SALUT ZONA 58893058 40959015

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

2.694,82

Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives

Subvenció
parcial

Import a
justificar

1.570,00

4.144,00

1.086,00

2.926,00

750,00

1.500,00

1.179,82

2.437,40

765,00

2.530,00

2.000,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

2.000,00

6.890,00

2.000,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

2.000,00

6.890,00

Activitat
lúdiques i
festives

2.500,00

5.150,85

2.500,00

3.000,00

2.975,00

Activitats de
solidaritat
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats de
solidaritat

190,00

400,00

510,00

1.100,00

2.300,00

4.950,00

1.200,00

2.380,00
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

000028

103415SOLSUB2017/
000030

103415SOLSUB2017/
000031

103415SOLSUB2017/
000033

103415SOLSUB2017/
000034

ALTA

AV. SANT
JOAN DE
LLEFIÀ
GRAN SOL

AV. SANT
JOAN DE
LLEFIÀ ALT

AV. SANT
ANTONI DE
LLEFIÀ

AV.
JOAQUIM
RUYRA

9241 48906

2017 N
G40959015
58643800
9241 48906

2017 N
G40959015
58119769
9241 48906

2017 N
G40959015
58991274
9241 48906

2017 N
G40959015
58254699
9241 48906

Programes
subvencionats
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Cursos i tallers

4.500,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitat
lúdiques i
festives
(diverses)
Cursos i tallers
Activitats
esportives

3.060,00

Cursos i tallers
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

3.450,00

Cursos i tallers
Activitat
lúdiques i
festives
Seminaris,
jornades i
debats, oberts a
tota la
ciutadania
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes

2.850,00

Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals

Junta de Govern Local. Sessió núm. 18 / 24-07-2017

Subvenció
parcial

Import a
justificar

347,50

690,00

827,50

1.690,00

600,00

1.190,00

1.000,00

1.200,00

2.000,00

8.800,00

700,00

700,00

800,00

2.500,00

2.000,00

3.990,00

1.060,00

2.160,00

600,00

600,00

640,00

3.590,00

200,00

200,00

2.010,00

2.510,00

464,06

743,68

450,00

1.605,00
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Exp

Interessat

Nif

Aplic.Presp
subvenció

Programes
subvencionats
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives

103415SOLSUB2017/
000036

103415SOLSUB2017/
000037

103415SOLSUB2017/
000038

AV. SANT
JAUME

AV. GORG
MAR

AV. SANT
ROC

2017 N
G40959015
58954801
9241 48906

2017 N
G40959015
61142824
9241 48906

2017 N
G40959015
58605726
9241 48906

2.000,00

2.700,00

3.082,02

Activitat
lúdiques i
festives
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats
socioculturals
(excursions)
Activitat
lúdiques i
festives
Activitats
socioculturals
(excursions)
Programes per
promoure la
Participació dels
veïns
Programes
d'informació,
orientació i
assessorament
als veïns i
veïnes
Activitats de
solidaritat
Programes i
activitats per a
promoure la
convivència I el
civisme

Subvenció
parcial

Import a
justificar

1.935,94

3.351,32

1.000,00

2.339,67

1000,00

2.540,63

925,00

3.365,00

800,00

1.050,00

975,00

2.205,00

793,99

1.465,00

712,04

1.292,04

693,99

1.365,00

441,00

1.021,00

441,00

1.021,00

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
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Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i quaranta-cinc 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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