Secretaria General

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

24
Junta de Govern Local
Ordinària
6 de novembre de 2017
09:30
Acta

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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Secretària accidental
Interventor
Tresorer

Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ABSENTS
Regidora

Fàtima Taleb Moussaoui (Excusa la seva assistència)

El regidor Álex Mañas Ballesté és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en l’exposició del
segon punt l’Ordre del dia.
La regidora Ma. Angeles Gallardo Borrega una acabada l’exposició del segon punt de l’ordre
del dia sol·licita que consti en Acta que s’absenta de la sessió.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 23 corresponent a la sessió ordinària del dia 23 d’octubre de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de les resolucions judicials definitives comunicades a aquest Ajuntament entre
els dies 10/02/2015 i 31/06/2017 (inclòs Àmbit de Territori).
3. Aprovar la modificació de l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local.
4. Donar compte de la memòria de gestió de la Unitat de Riscos Patrimonials en matèria de
responsabilitat patrimonial durant el període 2007-2017.
5. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 19/10/2017 relativa a declarar deserts
els lots 8 i 9 del contracte de subministrament de vestuari per a la Guàrdia Urbana i resta de
personal uniformat de Badalona i obertura de procediment negociat.
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6. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 19/10/2017 relativa a l' aprovació de l'
adjudicació del contracte de subministrament - dividit en dos lots - de 10 vehicles híbrids per a
la Guàrdia Urbana de Badalona.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de les finques incloses dins la Unitat
d'Actuació núm. 1 de la Modificació del Pla Especial de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt
de la Vila.

SESSIÓ PÚBLICA
Àmbit de Badalona Democràtica
8. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l'exercici 2017.
Proposicions urgents
9. Aprovar l’expedient, el plec de clàusules i la despesa per a la licitació de diversos treballs de
millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
23 d’octubre de 2017.
Per la Presidència es formula la proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 23
d’octubre de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Donar compte de les resolucions judicials definitives comunicades a aquest
Ajuntament entre els dies 10/02/2015 i 31/06/2017 (inclòs Àmbit de Territori).
Identificació de l’expedient:
Tipus de decisió: Informar de les resolucions judicials d’acord amb la Resolució de composició
de la Junta de Govern de data 15/04/2008.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: Col·lectiu
Fets
1. D’entre les competències atorgades a la Junta de Govern Local, per resolució de data
05/07/2011 hi figura, entre d’altres, la de rebre informació de les decisions judicials definitives
dictades en procediments en els que n’és part l’Ajuntament i/o els seus ens dependents.
2. Entre els dies 07/01/2013 i 17/09/2014 consten comunicades a aquest Ajuntament i
informades a la Junta de Govern Local en sessió de data 05/10/2015, 98 resolucions judicials
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definitives relatives a procediments contenciosos administratius en els quals n’és part
l’Ajuntament de Badalona.
3. Entre els dies 09/10/2014 i 07/09/2015 consten comunicades a aquest Ajuntament i
informades a la Junta de Govern Local en sessió de data 29/02/2016, 82 resolucions judicials
definitives relatives a procediments judicials contenciosos administratius en els quals n’és part
l’Ajuntament de Badalona. A banda, s’informava de 13 resolucions que corresponien a
resolucions judicials definitives les quals no es van informar a la Junta de Govern Local
celebrada el dia 05/10/2015 malgrat van ser notificades al nostre Ajuntament entre els dies
07/01/2013 i el 17/09/2014.
4. Entre els dies 15/09/2015 i 31/06/2017 consten comunicades a aquest Ajuntament les 76
resolucions judicials definitives següents (ordenades per ordre de data de resolució judicial):
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. Procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

474/CON-41/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
276/2012-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
Hisenda
462.026,51€
CONSTRUCCIONES EDISAN, S.A. contra el certificat de
l’interventor de l’Ajuntament de Badalona pel qual es refusa la
sol·licitud de certificat individual de reconeixement d’obligacions
pendents de pagament per import total de 462.026,51 euros.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
18/12/2014
10/02/2016
722/CON-62/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
366/2012
Jutjat Contenciós Administratiu número 5
Reclamació responsabilitat patrimonial
119.223,37€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la
reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda que va
patir en data 27/06/2007 a l'alçada del número 103 de l'Av. Marquès
de St.Mori.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
17/06/2015
23/09/2015
150/ASS-C-8/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
504/2013-M1
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació responsabilitat patrimonial
58.302,26€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació patrimonial interposada per la reclamant pels danys i
perjudicis conseqüència de la caiguda soferta el dia 14 de maig de
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

2008 al carrer Mina.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
08/07/2015
21/01/2016
253/ASS C-9/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
35/2015
Jutjat Contenciós Administratiu número 3
Impostos i taxes liquidacions
193,44€
La desestimació de la sol·licitud de la devolució de la liquidació de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana número (...) i l’anul·lació de la sanció corresponent a
l’expedient 13002580.
Sentència
Inadmissió del recurs
Sense expressa imposició de costes
08/07/2015
13/10/2015
856/ASS C-62/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
430/2014-M2
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació responsabilitat patrimonial
1.848,95€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants
pels danys ocasionats al Peugeot matrícula (....), i al Peugeot 306
matrícula (...), en data 20 d'octubre de 2012, a l'Avinguda Puigfred de
Badalona, per la caiguda d'un fanal degut al mal estat de la base del
mateix.
Sentència
Desestimatòria
Costes de l'Ajuntament es declaren d'ofici.
08/07/2015
18/09/2015
Es desestima el recurs interposat pels reclamants contra la
desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial. Però es condemna a Sece i Allianz a
abonar als actors 1.848,95 euros més els interessos legals i costes.
725/CON-56/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
517/2011
Jutjat Contenciós Administratiu número 5
Reclamació responsabilitat patrimonial
41.111,04€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació presentada per la demandant pels danys soferts en caure
a la zona enjardinada de la Carretera Antiga de València amb C/
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Provença el dia 1 d'agost de 2008.
Decisió judicial

Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
14/07/2015
08/01/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
482/ASS C-39/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
194/2014-1C
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Matèria:
Ordenances i/o disposicions generals
Quantia procediment
300,00€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la
desestimació del recurs de reposició en matèria de policia
administrativa d'àmbit local per incompliment de l'ordenança de
civisme.
Decisió judicial
Sentència
Inadmissió del recurs
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
29/07/2015
Data comunicació
18/09/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
274/ASS C-10/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
65/2015-2A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Matèria:
Personal
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
La resolució de la regidora de l'Àrea de Govern i Recursos Humans
de data 05/12/2014, desestimatòria parcial del recurs de reposició
interposat (integrant del CEPAB) i de la desestimació per silenci
administratiu de la resta d'al·legacions formulades en l' esmentat
recurs (491/MRLLT-1/14).
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
31/07/2015
Data comunicació
07/10/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
787/ASS C-57/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
346/2014
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
5.055,92€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant
com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident
ocorregut amb el seu vehicle matrícula (...), quan el dia 19 de juliol
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

de 2006, circulant per la Plaça Medicina de Badalona va col·lidir
contra un sortint de la vorera, provisional, i que no estava senyalitzat.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
21/09/2015
30/09/2015

Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
886/ASS C-4/13
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. Procediment:
413/2013-L
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 3
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
1.557,41€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de
reposició presentat davant la desestimació per acte presumpte de la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 16/05/2012
pels danys que va patir el vehicle del reclamant quan en data
24/12/2011 una pilona mòbil, existent en la confluència del carrer
Enginyer Deulofeu amb Av. Alfons III, no funcionava correctament i
es va aixecar impactant amb els baixos del cotxe del reclamant.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
02/10/2015
Data comunicació
13/10/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
154/ASS C-10/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
495/2013-1
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
3.779,74€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la
recurrent pels danys i prejudicis a causa de la caiguda soferta el dia
15 de març de 2008 a l'Avinguda St. Salvador.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
15/10/2015
Data comunicació
26/10/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
170/SAS C-8/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
260/2015-F
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 13
Matèria:
Impostos i taxes liquidacions
Quantia procediment
246,37€
Objecte del recurs
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada pel reclamant.
Interlocutòria
Inadmissió recurs
Sense expressa imposició de costes
02/11/2015
17/12/2015
896/ASS C-65/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
539/2014-CH
Tribunal Superior de Justícia. Sala Contenciosa .Secció Primera
Ordenances i/o disposicions generals
Indeterminada
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. contra l'Ordenança Fiscal 24
de l'Ajuntament de Badalona, reguladora de la "taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic
municipal a favor de les empreses explotadores de subministrament",
publicada al BOPB el 21 d'agost de 2014.
Interlocutòria
Satisfacció extraprocessal
Sense expressa imposició de costes
15/09/2015
03/11/2015

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
191/SAS C-13/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
295/2015-F
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu 13
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
7.285,37€
Objecte del recurs
CCPP PARQUING CARRER PAU PIFERRER, 114-A contra la
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada en data 14/10/14 pels danys
patits al pàrquing de la comunitat a conseqüència de filtracions de
manera continuada des d'unes arquetes de recollida d'aigües pluvials
instal·lades per l'Ajuntament de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
Data decisió judicial
20/11/2015
Data comunicació
03/12/2015
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
319/ASS C-22/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
48/2014-2
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
4.085,87€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:

reclamació per responsabilitat patrimonial interposada pel reclamant
pels danys i perjudicis conseqüència de l'accident patit amb la seva
motocicleta el dia 15 de març de 2012 a l'Avinguda Martí Pujol amb
Conflent.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
09/11/2015
03/12/2015
567/ASS C-25/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
240/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 4
Reclamació responsabilitat patrimonial
22.573,55€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l'accident de
motocicleta que va patir el dia 23/12/12 quan circulava per la Plaça
Salvador Dalí de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
15/12/2015
26/01/2016
401/ASS C-19/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
45/2015-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
Personal
Indeterminada
COL·LECTIU D´ EMPLEATS PÚBLICS DE L´ AJUNTAMENT DE
BADALONA contra la resolució de la tinent d’alcalde i regidora de
l’Àrea de Govern i Recursos Humans de data 05/12/2014, que
desestima parcialment el recurs de reposició formulat pel Col•lectiu
d’empleats públics de l’Ajuntament de Badalona contra l’anunci de
publicació al DOGC, de data 08/10/2014, en relació a la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament, impugnant així mateix l’acord del
Ple de l’Ajuntament, de data 22/07/2014, d’aprovació de la
modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball (Exp.
491/MRLLT-1/14).
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant.
21/12/2015
23/02/2016
422/ASS C-22/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
43/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
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Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de
l’execució
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

Reclamació responsabilitat patrimonial
1.370,31€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va
patir el dia 16/04/2013 al pas de vianants situat a la confluència de
l'Avinguda Mònaco amb Torrent d'en Grau.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
22/12/2015
27/01/2016
396/ASS C-18/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
53/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
Multes i/o sancions
201,00€
La resolució de l´ Ajuntament de Badalona de data de 21/10/2014
per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per
l´actora contra resolució sancionadora de data 03/09/2014.
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
22/12/2015
27/01/2016
Regidor de Badalona Democràtica
193/ASS C-11/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 185/2015. Part apel·lant: TELEFÓNICA MÓVILES, S.A
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a
Reclamació responsabilitat patrimonial
502.717,32€
La sentència desestimatòria, sense costes dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 7, en data 30/01/2015, en el recurs
27/2014-F interposat per TELEFÓNICA MÓVILES, S.A contra la
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la sol•licitud
d’indemnització en procediment de responsabilitat patrimonial per
vulneració de l’Ordenament Comunitari.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
14/01/2016
18/03/2016
661/CON-52/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 188/2014. Part apel·lant: AJUNTAMENT
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 1a
Reclamació responsabilitat patrimonial
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Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Òrgan encarregat
l’execució
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació

196.459,68€
La sentència estimatòria amb imposició de costes dictada pel jutjat
Contenciós Administratiu número 3, en data 02/07/2014, en el recurs
397/2012-V interposat per TELEFÓNICA MÓVILES, S.A contra la
resolució de data 20/07/2012 desestimatòria del recurs de reposició
interposat contra les liquidacions corresponents al primer, segon,
tercer i quart trimestre de l'exercici 2012 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic
municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de
subministrament.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
26/01/2016
13/04/2016
El TSJC estima el recurs interposat per l'Ajuntament en el sentit de
no efectuar imposició de costes, deixant subsistent el pronunciament
anul·latori de la taxa.
de Regidor de Badalona Democràtica
549/ASS C-44/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
230/2014-3
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Reclamació responsabilitat patrimonial
2.617,80€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la
reclamant pels danys soferts a conseqüència de la caiguda soferta el
dia 4 d'octubre de 2012 a l'alçada, aproximadament del número 2 del
carrer Verdi de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
04/02/2016
14/03/2016

337/ASS C-25/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
78/2014-E
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 1a
Ordenances i/o disposicions generals
Indeterminada
TELEFÓNICA MÓVILES contra l'Ordenança Fiscal número 24
reguladora de la "Taxa per us privatiu del vol, sòl i subsòl del domini
públic a favor de les empreses explotadores de subministrament"
exercici 2014 publicada al BOPB en data 31 de desembre de 2013.
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
08/02/2016
26/05/2016
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Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

332/ASS C-15/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
96/2015
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Contractació
446.520€
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. contra la
denegació de la sol·licitud d'aprovació i pagament de revisions de
preus presentada per la part recurrent davant l'Ajuntament de
Badalona en data 25/06/2014 amb registre número 60.
Interlocutòria
Satisfacció extraprocessal
Sense expressa imposició de costes
11/02/2016
23/03/2016
177/SAS C-9/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
258/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 4
Impostos i taxes liquidacions
339,03€
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d' Ibi formulada per la reclamant.
Sentència
Inadmissió de recurs
sense expressa imposició de costes
11/02/2016
18/04/2016
97/ASS C-3/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
402/2014-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 2
Reclamació responsabilitat patrimonial
5.000,00€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada en motiu de les
lesions sofertes pel fill menor de la reclamant quan el dia 17/08/10, a
la confluència dels c/. de Cáceres i c/. Simancas de Badalona, li va
caure la copa d'un arbre a sobre.
Sentència
Inadmisió del recurs
Sense expressa imposició de costes
16/02/2016
24/05/2017
910/ASS C-66/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
444/2014-2C
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Multes i/o sancions
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Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

319,27€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de
reposició interposat pel reclamant contra la sanció per infracció de
circulació de data 19/12/2013, per estacionar en un pas per a
minusvàlids al carrer Alfons XII amb Juli Galvez Brusson.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
19/02/2016
27/04/2016
220/ASS C-8/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
59/2015-J
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Personal
Indeterminada
COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CONC-CCO)
contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, del
recurs de reposició presentat contra l'acord de l'Ajuntament ple de
data 30/09/2014 de modificació del número i característiques del
personal eventual i especial assessorament i el número i
característiques del personal directiu.
Sentència
Inadmissió de recurs
Amb expressa imposició de costes al demandant
23/02/2016
13/04/2016
895/ASS C-64/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
451/2014-2A
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Multes i/o sancions
201,00€
La resolució de l’Ajuntament, de data 17/06/2014, per la qual es
desestima el recurs de reposició formulat pel recurrent i es confirma
la sanció imposada, per import de 201 euros, per una infracció de
l’Ordenança de Civisme per penjat cartells a les parets de l'Avinguda
Martí Pujol de Badalona el dia 13/06/2013.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
29/02/2016
28/04/2016
641/ASS C-29/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
264/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 9
Multes i/o sancions
3.001€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la sol·licitud
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

de nul·litat de les sancions interposades per l´ Ajuntament de
Badalona al rebre, el demandant, una inspecció sanitària a la
carnisseria de la seva propietat.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
09/03/2016
01/04/2016
178/SAS C-10/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
320/2015-B
Jutjat Contenciós Administratiu número 9
Reclamació responsabilitat patrimonial
286,83€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a
conseqüència dels danys que va patir el seu vehicle matrícula (...),
en data 14/07/14, quan sortia de l'aparcament situat a l'alçada del
número 27 de la Riera Canyadó.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
18/03/2016
21/04/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
489/ASS C-23/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
536/2014-1C
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
391,13€
Objecte del recurs
AUTO TRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per
responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a conseqüència
dels danys que va patir el vehicle matrícula (...) quan el dia
20/08/2013, estant estacionat davant del número 8B del carrer
Austràlia, li va caure a sobre la branca d'un arbre.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
Data decisió judicial
30/03/2016
Data comunicació
31/05/2016
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
312/ASS C-12/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
50/2015-V
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 5
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
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Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

3.413,42€.
Contra l'Ajuntament de Badalona pels danys continuats que des de
febrer del 2012 ha vingut patint el local de les reclamants, situat al
carrer (...), a causa de filtracions d'aigua.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
04/04/2016
18/04/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
159/SAS C-2/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
219/2015-D
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
4.706,22€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de la caiguda que va
patir, el dia 21/11/2013, amb la seva motocicleta matrícula (...) al
girar pel carrer Occitània venint per l'Avinguda Navarra de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a ambdues parts
Data decisió judicial
04/04/2016
Data comunicació
10/05/2016
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
861/ASS C-63/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
469/2014-5
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Matèria:
Impostos i taxes liquidacions
Quantia procediment
32.718,15€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de
reposició interposat contra la resolució del regidor d'Hisenda de
l'Ajuntament de Badalona, de data 3 de juliol de 2014, per la qual
s'aprova la compensació de determinades deutes tributaries amb la
indemnització per expropiació que ha de cobrar el reclamant
reconeguda en sentencia judicial.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
08/04/2016
Data comunicació
02/05/2016
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
326/ASS C-23/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
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Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:

83/2014-1C
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Reclamació responsabilitat patrimonial
670,52€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial interposada per la
reclamant pels danys que va patir el seu vehicle matrícula (...) a
l'alçada del número 25 del carrer Austràlia , a conseqüència de la
caiguda d'una branca, el dia 09/06/2013.
Decret
Desistiment
Sense expressa imposició de costes
11/04/2016
13/06/2016
535/ASS C-24/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
214/2015
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Multes i/o sancions
213,58€
La denuncia de data 02/04/2015 en la qual s'imposava al reclamant
la sanció de 200 euros per estacionar en un gual situat davant del
número 27 del carrer Solsona i amb la conseqüent retirada del
vehicle que es va portar al dipòsit municipal amb un cost de 113,58
euros (número expedient 30306967).
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
12/04/2016
17/05/2016
839/ASS C-61/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
398/2014-L
Jutjat contenciós administratiu 3
Reclamació responsabilitat patrimonial
16.111,30€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
pels danys derivats de la caiguda que va patir el dia 16/11/2011 al
carrer Granada a l'alçada del carrer Sant Hilari Sacalm de Badalona
a causa de l'estat relliscós que presentava la vorera en aquell tram
de carrer, que alhora té una pendent pronunciada.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
20/04/2016
17/06/2016
179/SAS C-11/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
242/2015-D
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Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Jutjat Contenciós Administratiu número 9
Impostos i taxes liquidacions
3.842,21€
PROMOCIONS CILL 2005, S.L contra la resolució de data
29/04/2015 en el marc de l'expedient 1573/REPLU-28/15 per la qual
es desestima el recurs de reposició contra els impostos sobre
l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana generats
per la venta de dos immobles, número de finca registral (...) i (...).
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
04/05/2016
02/06/2016
204/SAS C-17/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
312/2015-E
Jutjat Contenciós Administratiu número 4
Reclamació responsabilitat patrimonial
599,05€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir el Sr. (...) en
l'accident que va tenir amb el seu vehicle matrícula (...), el dia 11 de
juliol de 2014, a l'alçada del número 662 del carrer Guifré de
Badalona.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
04/05/2016
31/05/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
3/ASS C-2/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
529/2014-2A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
1.291,07€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics
patits per la reclamant i pels danys que va patir el seu ciclomotor
matrícula (...) quan en data 18/01/2013 va tenir un accident a l'alçada
del número 371 del carrer Progrés de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
09/05/2016
Data comunicació
04/07/2016
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

248/SAS C-21/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
294/2015-BY
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
Reclamació responsabilitat patrimonial
21.511,63€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la
caiguda soferta el dia 29/05/2013 davant del número 563 de
l'Avinguda Alfons XIII de Badalona.
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
19/05/2016
13/06/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
642/ASS C-30/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
174/2015-S
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu 2
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
4.954,69€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant
pels danys i perjudicis soferts al caure de la seva motocicleta el dia 6
d'abril de 2014 a l'alçada del número 102 de la Travessera de
Montigalà, com a conseqüència del mal estat de la calçada.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
Data decisió judicial
07/06/2016
Data comunicació
30/06/2016
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
643/ASS C-31/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
224/2015-Y
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu 2
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
15.900,32€
Objecte del recurs
La resolució desestimatòria dictada pel regidor de l'Àmbit d'Economia
i Hisenda, en data 8 d'abril de 2015, de la reclamació per
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis patits per
la reclamant com a conseqüència de la caiguda que va tenir amb la
seva bicicleta el dia 29/02/2012 a l´Avinguda Alfons XIII confluència
amb el carrer Pau Claris de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
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Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

07/06/2016
14/09/2016
821/ASS C-1/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 137/2015. Part apel·lant: part actora del recurs 380/2013C
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a
Personal
Indeterminada
La sentència desestimatòria, sense costes, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 7 en data 26/01/2015 en el recurs
380/2013-C interposat contra la resolució de la Regidora de l'Àrea de
Govern i Recursos Humans, actuant per delegació de l'Alcaldia de
l'Ajuntament de Badalona, denegant la sol·licitud del reclamant, de
rehabilitació com a funcionari públic en el cos de la Guàrdia Urbana
de l'Ajuntament de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes a la part apel·lant
20/11/2015
19/02/2016
545/CON-28/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel.lació 72/2016. Part apel·lant: part actora del recurs 308/2013-C
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a
Reclamació responsabilitat patrimonial
57.964,21€
La sentència estimatòria en part, sense costes, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 13 en el recurs 308/2013-C
interposat contra la desestimació presumpta, per silenci
administratiu, de la reclamació per responsabilitat patrimonial
interposada pel reclamant pels danys que va patir el dia 29/12/2011
a la carretera N-II direcció Mataró en un accident amb bicicleta.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes a la part apel·lant
07/06/2016
04/08/2016
16/SAS C-6/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
293/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
Reclamació responsabilitat patrimonial
731,90€
ATHLON CAR LEASE SPAIN, S.A contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant com a
conseqüència dels danys que va patir el vehicle matrícula (...) el dia
15/12/13 al carrer Ramón Llull amb Enginyer Deolofeu.
Sentència
Desestimatòria
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Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Amb expressa imposició de costes a ambdues parts
14/06/2016
30/01/2017
605/ASS C-27/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
118/2015-2A
Jutjat Contenciós Administratiu 12
Impostos i taxes liquidacions
246,35€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de
reposició formulat per la reclamant contra la desestimació de
devolució de les quantitats ingressades de més, en les liquidacions
de l´ impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2010-2013, de la
finca del carrer (...) ja que la finca estava valorada amb un import
superior al que li correspondria pels metres quadrats de superfície.
Sentència
Inadmissibilitat del recurs
Sense expressa imposició de costes
27/06/2016
20/09/2016
262/SAS C-22/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
370/2015-C
Jutjat Contenciós Administratiu número 7
Reclamació responsabilitat patrimonial
21.749,64€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
com a conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en la
caiguda soferta el dia 30/06/2010 davant del número 4 del carrer
Guasch de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
28/06/2016
27/07/2016
52/SAS C-12/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
256/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 2
Impostos i taxes liquidacions
426,90€
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.
Interlocutòria
Inadmisió de recurs
Sense expressa imposició de costes
04/07/2016
07/10/2016
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

7/SAS C-1/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
259/2015-BY
Jutjat Contenciós Administratiu número 14
Impostos i taxes liquidacions
245,33€
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada pel reclamant.
Sentència
Inadmisió de recurs
Amb expressa imposició de costes al demandant
05/07/2016
15/07/2016
94/SAS C-20/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
99/2016-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 13
Reclamació responsabilitat patrimonial
1.933,17€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a
conseqüència dels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va
patir, amb la seva motocicleta matrícula (...), el dia 21/01/14 a la
Carretera de Can Ruti de Badalona.
Sentència
Estimatòria en part
Amb expressa imposició de costes a ambdues parts
11/07/2016
30/11/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
30/SAS C-10/16
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
423/2015 E
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 8
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
22.409,59€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la part
actora el dia 07/01/2015 a conseqüència dels danys i perjudicis que
va patir pel presumpte anormal funcionament del Serveis Públics
d'aquesta Administració ja que arran dels expedients sancionadors
P130662987i P130662988, d'imposició de sanció en matèria de
trànsit que finalment es van revocar, la part actora sosté que va patir
trastorns d'angoixa per la seva situació d'indefensió.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
18/07/2016
Data comunicació
05/09/2016
Observacions
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Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

29/SAS C-9/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
434/2015 E
Jutjat Contenciós Administratiu número 8
Reclamació responsabilitat patrimonial
4.148,00€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels reclamants
a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident sofert
amb la motocicleta matrícula (...), el dia 12/02/2015 al carrer Alfons
XIII a l'alçada del carrer Juan Valera.
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
18/07/2016
22/09/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
158/ASS C-6/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
554/2014-2
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 1
Matèria:
Multes i/o sancions
Quantia procediment
300,00€
Objecte del recurs
Les sancions de trànsit de la G.U. de Badalona, expedients números
30303729, 30303730, 30303731 i 30303732, de data 11 d’octubre de
2014, imposades a l’Avinguda Salvador Espriu de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
Data decisió judicial
21/07/2016
Data comunicació
13/02/2017
Observacions
Òrgan encarregat de
l’execució
Exp. Contenciós:
800/CON-64/11
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
548/2011-A3
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
16.858,01€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
pels danys i perjudicis derivats de la caiguda soferta el dia 19 de
gener de 2010 al carrer Rafael de Casanovas nº 1 de Badalona.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
10/08/2016
Data comunicació
23/02/2017
Observacions
Exp. Contenciós:
116/SAS C-22/16
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Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
114/2016-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 6
Reclamació responsabilitat patrimonial
439,13€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel reclamant a
conseqüència dels danys i perjudicis que va patir en l'accident
ocorregut el dia 19/12/2014 amb el vehicle matrícula (...) al carrer
Cerdanya de Badalona.
Sentència
Estimatòria en part
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
01/09/2016
02/01/2017

Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
241/SAS C-20/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
261/2015-V
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 5
Matèria:
Impostos i taxes liquidacions
Quantia procediment
339,03€
Objecte del recurs
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.
Decisió judicial
Sentència
Inadmisió del recurs
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
14/09/2016
Data comunicació
31/10/2016
Observacions
Exp. Contenciós:
166/SAS C-6/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
260/2015-2B
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Matèria:
Impostos i taxes liquidacions
Quantia procediment
339,03€
Objecte del recurs
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada per la reclamant.
Decisió judicial
Sentència
Inadmisió del recurs
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
27/09/2016
Data comunicació
25/11/2016
Observacions
Exp. Contenciós:
187/SAS C-12/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
261/2015-F
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 3
Matèria:
Impostos i taxes liquidacions
Quantia procediment
245,33€
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Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

La desestimació presumpta, per silenci administratiu, del recurs de
reposició interposat contra la sol·licitud de devolució de les quantitats
ingressades de més, en les liquidacions de l´Impost sobre Béns
Immobles dels exercicis 2010-2013, de la finca del carrer (...) ja que
la finca estava valorada amb un import superior al que li
correspondria pels metres quadrats de superfície.
Interlocutòria
Desistiment
Sense expressa imposició de costes
19/10/2016
26/10/2016
167/SAS C-7/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
259/2015-C
Jutjat Contenciós Administratiu número 6
Impostos i taxes liquidacions
246,36€
La resolució per la qual es desestima la reclamació de devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Ibi formulada pel reclamant.
Decret
Desistiment
Sense expressa imposició de costes
19/10/2016
29/11/2016
106/SAS C-21/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
101/2016-E
Jutjat Contenciós Administratiu número 8
Reclamació responsabilitat patrimonial
2.117,50€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
a conseqüència dels danys que es van produir als vidres de
l'aparador de la seva botiga situada al carrer (...), a causa dels focs
artificials i pirotècnica utilitzats durant el correfoc de les festes de
maig de l'any 2015.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
31/10/2016
20/12/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
248/ASS C-14/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
29/2014-C
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 6
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
434.164,52€
Objecte del recurs
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. contra la desestimació presumpta, per
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de
l’execució
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

silenci administratiu, de la sol·licitud d’indemnització en procediment
de responsabilitat patrimonial per vulneració de l’Ordenament
Comunitari.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
10/11/2016
19/01/2017
198/SAS C-16/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
331/2015-E
Jutjat Contenciós Administratiu número 10
Reclamació responsabilitat patrimonial
36.639,72€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
com a conseqüència dels danys patits per la caiguda que va tenir el
dia 05/04/2011 al carrer Nàpols de Badalona.
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
12/12/2016
31/01/2017
Regidor de Badalona Democràtica
814/ASS C-58/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
115/2016 Apel·lació. Part apel·lant: part actora del recurs 370/2014-E
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a.
Reclamació responsabilitat patrimonial
30.802,51€
La sentència desestimatòria amb imposició de costes, de data
16/02/2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10
en el recurs ordinari 370/2014-E interposat contra la desestimació
presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació per
responsabilitat patrimonial interposada com a conseqüència dels
danys i perjudicis que va patir la filla dels reclamants, menor d'edat,
en l'accident ocorregut el dia 10.05.2013 en les festes de maig de
Badalona quan a la menor li va caure a sobre una bola de foc que li
va causar cremades de consideració a la mà dreta i a la cara.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
14/12/2016
19/05/2017
867/CON-74/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
564/2011
Jutjat Contenciós Administratiu número 16
Reclamació responsabilitat patrimonial
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Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

24.224,06€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de reclamació
per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant a
conseqüència danys soferts per la demandant en caure el 22 de
febrer de 2009 al carrer Vidal i Barraquer a causa del mal estat de la
calçada.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
10/01/2017
20/06/2017

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
63/SAS C-14/16
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
11/2016-V
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 3
Matèria:
Multes i/o sancions
Quantia procediment
80,00€
Objecte del recurs
La resolució d'imposició de sanció de data 06/11/15 per la qual es
desestimen les al·legacions presentades en el marc de l'expedient
sancionador 3031214 instruït a conseqüència de la infracció de
l'ordenança municipal de circulació comesa pel reclamant en data
04/07/2015 per estacionar en una zona per als vianants ubicat al
carrer Cervantes amb Passeig Marítim.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
18/01/2017
Data comunicació
01/03/2017
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
319/ASS C-14/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
68/2015-A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 2
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada en motiu dels
danys i perjudicis com a conseqüència de la caiguda que va tenir la
reclamant el dia 13/2/2013 produïda per introduir el peu esquerra en
el forat de subministrament d'aigua existent a la vorera del carrer
Guifre número 869.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
Data decisió judicial
19/01/2017
Data comunicació
06/04/2017
Observacions
Exp. Contenciós:
73/SAS C-15/16
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Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
40/2016-F3
Jutjat Contenciós Administratiu número 17
Reclamació responsabilitat patrimonial
5.067,63€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l'accident que va
patir el dia 01/12/2013 a l'alçada del número 45 del Carrer del Mar de
Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
24/01/2017
11/04/2017
88/SAS C-18/16
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
75/2016-1A
Jutjat Contenciós Administratiu número 12
Reclamació responsabilitat patrimonial
109.965,40€
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
pels danys i perjudicis que el dia 29/11/2010 va patir la seva mare,
quan aquesta va caure al carrer St. Lluc de Badalona degut al mal
estat de la via pública.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
25/01/2017
29/03/2017
559/ASS C-47/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
149/2016 Apel·lació. Part apel·lant: part actora del recurs 206/2014-F
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a.
Altres (personal)
Indeterminada
La sentència desestimatòria amb imposició de costes, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 3, en data 04/02/2016, en el
recurs ordinari 206/2014-F interposat contra la resolució de data 28
de març de 2014 que acorda inadmetre a tràmit l'acció de nul·litat
instada pel recurrent en relació a la resolució de l’Alcalde, de data 22
de novembre de 2011, d’actualització de l’Assessoria Jurídica de
l’Ajuntament de Badalona.
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes a la part apel·lant
30/01/2017
24/05/2017
215/SAS C-18/15
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Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
323/2014-AQ
TSJC. Sala Contenciosa administrativa. Secció 5a
Contractació administrativa
579.827,31€
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ contra la
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació
formulada per l’Administració recurrent davant l’Ajuntament de
Badalona per l’abonament de 579.827,31 euros, IVA inclòs, més
interessos legals, en compliment dels pactes establerts pel Conveni
de col·laboració subscrit el 13 de febrer de 2008.
Decisió judicial
Decret
Satisfacció extraprocessal
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
02/02/2017
Data comunicació
24/03/2017
Exp. Contenciós:
590/ASS C-48/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
128/2016 Apel·lació. Part apel·lant: PARKINGS ASOCIADOS, S.L
Òrgan judicial:
TSJC.Sala Contenciosa Administrativa. Secció 4a
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
45.129,85€
Objecte
del
recurs La sentència estimatòria en part dictada pel Jutjat Contenciós
d’apel·lació
Administratiu número 11, en data 29/01/2016, en el recurs ordinari
(apel·lació contra)
23/2014-C interposat per PARKINGS ASOCIADOS, S.L contra la
inactivitat de l'Ajuntament de Badalona a resultes del requeriment de
17 de setembre de 2013, notificat a l'Àrea d'Urbanisme i Territori, en
que es sol·licitava la urgent reparació de la plaça pública situada en
el terrat de l'aparcament que es troba en la confluència del carrer St.
Joan de la Creu i Passatge Milà i Fontanals, coneguda com la plaça
3 d'abril, i de la qual es desprenen filtracions d'aigües i humitats al
pàrking de la comunitat a causa de la mala conservació i defectuosa
urbanització de la via. La reparació ja va ser instada al recurs
contenciós administratiu número 126-2012-B1 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 16 i que va donar lloc a sentència de data 17
de juny de 2013 que estimava parcialment la reclamació patrimonial
interposada per Parkings Asociados, S.L.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
07/02/2017
Data comunicació
12/06/2017
Observacions
Exp. Contenciós:
40/SAS C-11/16
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
2/2016-B
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 5
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
9.507,31€
Objecte del recurs
GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS ESPORTIUS, S.L. contra la
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació
per responsabilitat patrimonial formulada a conseqüència dels danys
i perjudicis de data 30/12/2014 (no reconeixement i/o aplicació de
l'I.P.C en la prestació de servei de consergeria d'instal·lacions
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Decisió judicial

esportives del municipi de Badalona prorrogat obligatòriament per
l'Ajuntament de Badalona).
Sentència
Estimatòria
Amb expressa imposició de costes a l’Ajuntament
17/02/2017
26/04/2017

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de Badalona Democràtica
l’execució
Exp. Contenciós:
281/SAS C-54/16
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
366/2016-A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 13
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
2.564,21€
Objecte del recurs
La desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la reclamant
en motiu dels perjudicis soferts a causa de les obres que s'estaven
realitzant el dia 10/06/15 al carrer Montalegre i a conseqüència de
les quals la façana de la seva vivenda situada al número 31 de
l'esmentat carrer va patir una sèrie de danys.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatoria
Amb expressa imposició de costes al demandant
Data decisió judicial
08/03/2017
Data comunicació
15/05/2017
Observacions
Exp. Contenciós:
182/SAS C-34/16
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
228/2016-E
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 9
Matèria:
Reclamació responsabilitat patrimonial
Quantia procediment
429,80€
Objecte del recurs
ALLIANZ DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra la
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada per la companyia reclamant
a conseqüència dels danys que va patir el vehicle matrícula (...) per
la caiguda d'un arbre quan estava estacionat a la Plaça Pep Ventura
el dia 16 de novembre de 2014.
Decisió judicial
Decret
Desistiment
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
23/03/2017
Data comunicació
29/03/2017
Observacions
5. Entre els dies 10/02/2015 i 31/06/2017 consten comunicades a aquest Ajuntament pendents
de ser informades a la Junta de Govern Local 32 resolucions judicials definitives relatives a
procediments contenciosos administratius de l’Àmbit de Territori en els quals n’és part
l’Ajuntament de Badalona. S’exposen en la següent relació (ordenades per ordre de data de
resolució judicial):
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Àmbit de Badalona Habitable:
Exp. Contenciós:
76/RC-8/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
81/2014-V
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
La resolució del Servei de Disciplina i Sancions de l’Ajuntament, de
data 08.10.13, dictada en l’expedient D-143/13 ordenant la suspensió
de l’activitat del local per ús d’oficina de Notaria, i imposant multa
coercitiva.
Decisió judicial
Interlocutòria
Satisfacció extraprocessal
Sense expressa Imposició de costes
Data decisió judicial
23/12/2014
Data comunicació
24/02/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
170/RC-10/09
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
350/2011 (S) Apel·lació. Part apel·lant: part actora del recurs 284/09
Òrgan judicial:
TSJC. Sala Contenciosa Administrativa. Secció 3a
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte
del
recurs La sentència desestimatòria dictada pel Jutjat Contenciós
d’apel·lació
Administratiu número 2 en data 07/07/2011 en el recurs ordinari
(apel·lació contra)
284/2009-I contra el decret d’Alcaldia de 02.03.09 per la qual es
desestimen les al·legacions efectuades per la reclamant i es ratifica
la resolució de 15.12.08 dictada en l’expedient de Disciplina D 70/08 i
per la qual s’ordenava l’enderroc o bé la legalització de les obres
d’augment de volum executades a la coberta transitable de
l’habitatge situat al carrer (...).
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
22/01/2015
Data comunicació
11/02/2015
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable
l’execució
Exp. Contenciós:
157/RC-13/13
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
202/2013-E
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
MAGIC SAND BEACH, S.C.P, i altres contra la resolució de
15.02.2013 (recaiguda en l’expedient administratiu H12-0272 IL)
desestimatòria de les al·legacions formulades per l’actora en relació
a la denuncia de 20.08.12 per la qual s’indicava la manca de llicència
d’activitat de restauració de begudes C1 (bar) per l’entitat recurrent
per a l’establiment situat a (...). La resolució impugnada ordenava a
l’actora a obtenir el títol habilitant de l’activitat de bar sota
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

l’advertència de clausura de les esmentades instal·lacions i/o
actuació subsidiària municipal a manera d’execució forçosa.
Sentència
Desestimatòria
Imposició de costes al demandant
29/01/2015
02/04/2015

318/RC-16/10
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
204/2010-3
TSJC. Sala Contenciosa administrativa. Secció 3a
Gestió Urbanística (Pla millora urbana nucli històric Dalt la Vila)
Indeterminada
La desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de
05.11.2009 que va aprovar definitivament el Pla de millora urbana del
núcli històric de Dalt de la Vila.
Decisió judicial
Decret
Desistiment part actora
Sense expressa imposició de costes.
Data decisió judicial
02/02/2015
Data comunicació
09/03/2015
Observacions
L’Ajuntament de Badalona n’és codemandat
Exp. Contenciós:
467/RC-24/10
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
163/2013 Apel·lació. Part apel·lant: part actora del recurs 585/2010C
Òrgan judicial:
TSJC Sala Contenciós Administratiu Secció Tercera
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte
del
recurs La sentència desestimatòria dictada pel Jutjat Contenciós
d’apel·lació
Administratiu número 11 en data 18/03/2013, en el recurs ordinari
(apel·lació contra)
585/2010-C interposat contra el decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament
de Badalona de 14 d’abril de 2010, que va denegar la sol·licitud
presentada pel recurrent per a l'adequació al règim de llicència
ambiental de l'activitat de Centre Esportiu (gimnàs) situat a (...).
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes a ambdues parts
Data decisió judicial
16/02/2015
Data comunicació
28/04/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
155/RC-15/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
466/2014-A
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona
Matèria:
Gestió Urbanística
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
PROMOTORA IMMOBILIARIA ST. ANTONI LES GAVARRES, S.A
contra la resolució de 16.01.2014 per la qual es va desestimar la
petició de l’inici de l’expedient de retaxació formalitzada per la
recurrent en relació a la finca situada a (...).
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Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Decret
Desistiment part actora
Sense expressa imposició de costes
20/03/2015
14/04/2015
40/RC-4/07
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
695/2006
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona
Gestió Urbanística
Indeterminada
REYAL URBIS contra el silenci del recurs interposat contra
l’atorgament de llicència
Decret
Declara d’ofici la caducitat del recurs
Sense expressa imposició de costes.
20/03/2015
15/04/2015
291/RC-37/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
434/2012-B
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició
interposat el 10.08.2012 contra la resolució de data 27.07.2012
dictada pel cap del Departament de Disciplina Urbanística i
d’Activitats resolent: desestimar les al·legacions formulades per
Edificacions Inconstrur S.L. i per LA.N.V. i atorgar el termini d’un mes
per procedir a la restauració de la realitat física o jurídica alterada i
ratificar la resolució de suspensió provisional de l’ús il·legal.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa Imposició de costes.
06/05/2015
25/06/2015
151/RC-15/12
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
368/2012
TSJC. Sala Contenciosa administrativa. Secció 5a
Gestió Urbanística
Indeterminada
ASSOCIACIÓ PER LA CONSERVACIÓ DEL MAS RAM
BADALONA-TIANA contra la resolució del Director General
d’Urbanisme, de data 20 d’abril de 2011, que va aprovar la trama
urbana consolidada del municipi de Badalona (TUC), publicada al
DOGC 5910, de data 30 de juny de 2011.
Sentència
Inadmissibilitat del recurs
Imposició de costes al demandant.
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Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

12/05/2015
2705/2015
L’Ajuntament és codemandat
158/RR-106/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
4/2013. Apel·lació. Part apel·lant: Part actora del recurs 321/2009-BR
TSJC. Sala contenciós. Secció 3a
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La sentència desestimatòria sense costes dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 dicta en data 04/10/2012 en el
recurs ordinari 321/2009-BR interposat contra la resolució de data
23.03.09 per la qual es desestima el recurs formulat contra el decret
de l’Alcalde, de data 08.01.09, pel qual s’acorda que no procedeix la
declaració de ruïna tècnica ni econòmica en l’immoble del carrer (...),
ordenant l’execució d’un conjunt d’actuacions com a mesura
provisional i immediata.
Sentència
Desestimatòria
Sense expressa imposició de costes.
12/05/2015
09/07/2015
191/RC-16/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
373/2013
Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
9.001 €
La resolució de data 14.03.13 per la qual es confirma la infracció
greu de vulnerar les normes d’habitabilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
26/05/2015
12/06/2015
200/RC-24/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
231/2011-B1
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
TRANSPORTS I EXCAVACIONES HARO S.L. contra la resolució de
l'Alcalde de data 4 de febrer de 2011, desestimatòria del recurs de
reposició formulat contra la resolució de 19 de novembre de 2010,
que estimava parcialment les al·legacions presentades i ratificava
l'ordre de suspensió provisional i immediata dels usos que s'estaven
realitzant.
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes
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Data decisió judicial
19/06/2015
Data comunicació
21/09/2015
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable
l’execució
Exp. Contenciós:
139/RC-12/13
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
241/2013-D
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
10.001€
Objecte del recurs
La resolució de data 02.04.13 per la qual s’acorda desestimar el
recurs de reposició formulat contra la resolució de data 17.01.13 per
la qual s’imposa una sanció de 1.000 euros per la comissió d’una
infracció lleu per l’execució d’obres de condicionament de local per
donar-li ús d’habitatge senes haver obtingut llicència, i la resolució de
data 03.04.13 per la qual s’imposa una sanció de 9.001 euros per
infracció de caràcter greu per vulneració de les normes d’habitabilitat.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
Data decisió judicial
30/07/2015
Data comunicació
08/10/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
197/RC-15/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
206/2015
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
9.438,00€
Objecte del recurs
ASSOCIACIÓ NACIONAL AUTOCONSUM CANNABIS contra l’acte
de precinte del seu local situat a (...)
Decisió judicial
Decret
Acabat el procediment per pèrdua de l’objecte del recurs. Arxiu
actuacions
Sense expressa imposició de costes.
Data decisió judicial
14/09/2015
Data comunicació
15/10/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
155/RC-15/14
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
259/2014-S
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona
Matèria:
Gestió Urbanística
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
PROMOTORA INMOBILIARIA SANT ANTONI-LES GABARRES,S.A.
contra la resolució de l'Alcalde, de 25 de novembre de 2013, per la
qual es van estimar parcialment les al·legacions presentades per la
actora a la Resolució de 3 d'octubre de 2013, que va aprovar el
càlcul definitiu d'interessos de demora en la tramitació de l'expedient
expropiatori i en l'abonament del preu just fixat per la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 6 d'octubre de 2010
(procediment 495/2007).
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Decisió judicial

Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
16/09/2015
03/11/2015

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable
l’execució
Exp. Contenciós:
242/RC-22/12
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
337/2012-E
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
Indeterminada
Objecte del recurs
La impugnació de la resolució de la demandada de 29/05/12
desestimatòria del recurs de reposició formulat per la part recurrent
contra la inicial resolució sancionadora, de data 27/03/12, per la qual
es sanciona a la part recurrent amb una multa de 15.001,00 € per la
comissió de la infracció molt greu tipificada en el art 47 b) de la Llei
catalana 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa
d'espectacles i activitats recreatives.
Decisió judicial
Sentència
Estimatòria en part
Sense expressa imposició de costes
Data decisió judicial
22/09/2015
Data comunicació
03/11/2015
Observacions
Òrgan encarregat de Regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable
l’execució
Exp. Contenciós:
30/RC-2/15
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
546/2014BR
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona
Matèria:
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Quantia procediment
300€
Objecte del recurs
La resolució de l’Ajuntament, de data 19.09.14, per la qual es
desestima el recurs de reposició interposat contra resolució de data
21.05.14 que ratifica el decret de data 25.11.13 que va acordar la
suspensió definitiva d’usos il·legalment realitzats a la finca del carrer
(...), i va concedir el termini d’un mes per donar compliment a allò
ordenat i va imposar a la propietària de la finca i promotora d’usos de
vivenda sense llicència, una multa coercitiva de 300 euros com a
mesura d’execució forçosa.
Decisió judicial
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
Data decisió judicial
14/10/2015
Data comunicació
11/11/2015
Observacions
Exp. Contenciós:
191/RC-23/11
Àrea gestora:
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Núm. procediment:
297/2011-B1
Òrgan judicial:
Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona

Junta de Govern Local. Sessió núm. 24 / 06-11-2017

34

Secretaria General

Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:

Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
JOSEL, S.L contra el decret de l’Alcalde de data 26.04.14 pel qual es
desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de
data 13.01.11 per la qual s’iniciava l’expedient de rehabilitació d’ús i
conservació de la finca situada a (...)
Sentència
Estimatòria
Sense expressa imposició de costes.
23/10/2015
23/12/2015
259/RC-29/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
483/2011-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
6.000€
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A contra la resolució de data
04.07.11 dictada en l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística T305-09 i la resolució de data 03.11.11 dictada en el
mateix expedient per la qual s’imposa una quarta multa coercitiva. La
resolució de 04.07.11 ratificava el decret de 03.05.11 de
desinstal·lació d’una estació base de telefonia amb col·locació
d’antenes de telefonia situada a (...).
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes a ambdues parts
24/11/2015
23/03/2016
24/RC-5/13
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 138/2015. Part apel·lant: AJUNTAMENT
TSJC. Sala contenciosa administrativa. Secció 2a.
Gestió Urbanística
175.295,40€
La sentència estimatòria en part sense costes dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 en data 11/12/14 en el recurs
508/2012-1A interposat contra la desestimació, per silenci
administratiu, de la reclamació efectuada en data 14.10.11 a
l’Ajuntament pels interessos en la tramitació i el pagament meritats
en l’expedient d’expropiació de la finca situada a (...).
Sentència
Estimatòria en part
Imposició de costes a ambdues parts
21/01/2016
09/03/2016
101/RC-9/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
272/2015. Apel·lació. Part apel·lant: INVERTIA PRAXIS
TSJC. Sala contenciosa administrativa. Secció 2a.
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Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

Gestió Urbanística
Indeterminada
La sentència desestimatòria amb costes dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 10 en data 24.02.15 en el recurs
ordinari 153/14-V interposat per INVERTIA PRAXIS, S.A contra la
resolució de 16.01.2014 per la qual es desestima la petició d’inici de
nou expedient de retaxació de la finca situada a (...).
Sentència
Desestimatòria
Imposició de costes a la part apel·lant.
22/01/2016
03/03/2016
197/RC-8/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
305/2014-D
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
MARSON MONT, S.L. contra la resolució de l'Alcalde, de 28 de març
de 2014, per la qual es va inadmetre a tràmit per extemporani el
recurs de reposició interposat contra la resolució del mateix Alcalde
de 3 de desembre de 2013 per la qual es va ordenar la clausura i
buidatge complet del local situat al carrer (...), en el qual es venia
duent a terme l'activitat de magatzem i venda a l'engròs de productes
diversos sense haver obtingut la corresponent llicència.
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
25/01/2016
02/03/2016
209/RC-17/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
222/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
1.500,00€
La resolució de 08.01.2015 per la qual es desestimen les
al·legacions presentades i s’ordena la clausura, en el termini màxim
de 48 hores, de l’activitat de bar-restaurant situat a (...). Expedient
H14-0178 IL.
Decret
Arxiu per satisfacció extraprocessal
Sense expressa imposició de costes
26/02/2016
01/04/2016
168/RC-10/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
54/2015-F3
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
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Quantia procediment
Objecte del recurs
Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte
del
recurs
d’apel·lació
(apel·lació contra)

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment

2.000€
La resolució de data 22.10.14 per al qual s’imposa una segona multa
coercitiva de 2.000 euros per infracció urbanística
Sentència
Desestimatòria
Amb expressa imposició de costes al demandant
16/03/2016
26/04/2016
156/RC-20/11
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Apel·lació 195/2014. Part apel·lant: part actora del recurs 269/11-B
TSJC. Sala contenciosa administrativa. Secció 3a.
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La sentència desestimatòria sense costes dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 en el recurs 269/2011 interposat
contra la resolució de 02.03.2011 que desestimava el recurs de
reposició contra el decret de 09.09.2010 pel qual es denegava la
llicència sol·licitada per a la reforma de vestíbul en planta baixa i tota
la planta primera d’un edifici plurifamiliar a la finca ubicada al carrer
(...).
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes a la part apel·lant
31/03/2016
01/07/2016

193/RC-14/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
94/2015-F3
Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
1.000€
EL CASTELL DEL DRAC, S.L contra la resolució de 19.12.2014 per
la qual es desestima el recurs de reposició formulat contra la
resolució de 07.10.2014 per la qual es ratifica l’orde de clausura de
l’activitat d’espai lúdic que es desenvolupa sense el títol habilitant al
carrer (...), i s’imposa una 1a multa coercitiva com a mesura
d’execució forçosa per la manca de compliment d’allò ordenat.
Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant
06/05/2016
09/06/2016
276/RC-25/14
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
448/2014-3
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
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Objecte del recurs

COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL GARATGE D’AV. PRAT DE
LA RIBA, 60-66, DE BADALONA, contra l’incompliment de l’ordre de
clausura, de l’activitat de garatge aparcament.

Decisió judicial

Sentència
Desestimatòria
Amb imposició de costes al demandant.
12/05/2016
30/09/2016

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:

11/RC-1/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
557/2014
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona
Gestió Urbanística
Indeterminada
JOSEL S.L contra la resolució desestimatòria, per silenci
administratiu, de la sol·licitud presentada el 07.07.2014 per la qual es
demana a l’Ajuntament que es declari la resolució parcial del conveni
urbanístic formalitzat el 23 de desembre de 1998, relatiu a les
actuacions de planejament i execució de planejament a realitzar a
l’antiga fàbrica PIHER S.A, situada a (...).
Sentència
Inadmissió del recurs
Amb imposició de costes al demandant
21/06/2016
28/06/2016
162/RC-9/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
114/2015-A
Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona
Disciplina Urbanística i d’Activitats
Indeterminada
La resolució de l'Alcalde, de data 23 de febrer de 2015, per la qual es
desestima el recurs de reposició interposat enfront de la Resolució
de data 28 d'octubre de 2014, per la qual es ratifica l'ordre de
suspensió definitiva de l'ús d'habitatge que es realitza a finca situada
al (...) i s'imposa als seus propietaris i ocupants una primera multa
coercitiva per l'import de 500 Euros a cadascun d'ells, com a mesura
d'execució forçosa per la falta de compliment de l'ordre de
legalització de l'ús d'habitatge.
Sentència
Desestimatòria
Imposició de costes al demandant.
30/06/2016
23/02/2017
226/RC-19/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
287/2015-V
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona
Gestió Urbanística
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Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions
Exp. Contenciós:
Àrea gestora:
Núm. procediment:
Òrgan judicial:
Matèria:
Quantia procediment
Objecte del recurs

Decisió judicial

Data decisió judicial
Data comunicació
Observacions

Indeterminada
FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ contra la desestimació, per silenci
administratiu, de la petició a l’Ajuntament per tal que executés de
forma imminent les previsions del Pla especial de Mas Ram i
ordenés a l’APUR-Mas Ram que exigís les quotes de distribució de
despeses per obres d’urbanització i la seva conservació de
conformitat amb les previsions de la normativa urbanística.
Sentència
Estimatòria
Amb imposició de costes a l’Ajuntament
26/07/2016
22/11/2016
192/RC-13/15
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
107/2015-B
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona
Gestió Urbanística
308.498,09€
VICARTUR, S.L contra la desestimació, per silenci administratiu, del
recurs de reposició interposat en data 24.02.2015 contra l’acord
d’aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació
del polígon d’actuació urbanística A3 del Port de Badalona
Sentència
Desestimatòria
Senes expressa imposició de costes
21/09/2016
04/10/2016
No indexat
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
290/2011-C
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona
Gestió Urbanística
Indeterminada
PARKINGS BATLLORIA, 123, S.A contra la resolució de la Junta de
Govern Local de 17.05.2011 relativa a gestió i explotació de
concessió administrativa.
Sentència
Estimació parcial
Sense expressa imposició de costes
04/10/2016
09/11/2016

6. En les següents taules, es contempla la relació del tipus de decisions judicials definitives
dictades en les 108 resolucions, relatives a procediments contenciosos administratius en els
quals n’és part l’Ajuntament de Badalona, exposades en el punt quart i cinquè:
DECISIONS JUDICIALS:
JUTJATS:
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DECISIONS JUDICIALS
Desestimatòries de les pretensions dels particulars
Estimatòries de les pretensions dels particulars
Estimatòries en part
Desistiment dels particulars
Inadmissió recurs
Declaració de caducitat de l’acció del particular
Satisfacció extraprocessal
Acabat procediment per pèrdua de l´objecte del recurs
TOTAL

42
17
10
5
12
1
4
1
91

DECISIONS JUDICIALS:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. APEL·LACIONS:
DECISIONS JUDICIALS
Desestimatòries
Estimatòries
Estimatòries en part
Desistiment part actora
Satisfacció extraprocessal
Inadmissió del recurs
TOTAL

9
1
3
1
1
1
17

Fonaments de dret
1. L’article 23.2 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’alcalde 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.
2. Per acord plenari de 29 de juliol de 2008, s’atribueix a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament
de Badalona, entre d’altres, la coordinació interna municipal per unificar l’actuació judicial en els
que hi siguin part l’Ajuntament i/o el seus organismes autònoms.
3. Per resolució d’Alcaldia de 22 de novembre de 2011 s’actualitzen les funcions de l’Assessoria
Jurídica de l’Ajuntament de Badalona.
4. Resolució d’Alcaldia, de 22 de setembre de 2016, sobre l’Organització de la Secretaria
General i els Serveis Jurídics.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveuen l’acord plenari de 29 de juliol de 2008 i les
resolucions de delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de 15 d’abril
de 2008 esmentades, considero que no hi ha cap inconvenient legal ni reglamentari per tal
d’informar de les resolucions judicials abans relacionades a la Junta de Govern Local als
efectes indicats.
(.../...)
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la resolució d’Alcaldia de data 23 de juny de
2015, entenent que, atenent els informes precedents, no hi ha obstacle legal ni reglamentari,
proposo a l’alcaldessa que elevi a la Junta de Govern Local la proposta anterior.
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(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local pren nota de les resolucions judicials indicades.
En aquest moment la regidora Ma. Angeles Gallardo Borrega s’absenta de la sessió.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
3. Aprovar la modificació de l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local.
Tipus de resolució: Modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, les quals passaran a tenir lloc a les 9:30 h
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Interessats: Secretaries de les Comissions Informatives dels diferents àmbits; Intranet
municipal.
Antecedents
1. Acord de l’Ajuntament Ple de data 20 de juliol de 2015 en el qual es va establir la periodicitat
quinzenal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, d’acord amb el calendari que
la pròpia Junta de Govern Local estableixi.
2. Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2016, en la qual es va fixar la
celebració de sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació per a l’any 2016 i, en
concret, es va acordar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindrien lloc
amb periodicitat quinzenal, els dilluns a les 9:15 hores.
3. Petició de l’alcaldessa per tal de modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de
la Junta de Govern Local, per tal de garantir la màxima assistència dels tinents d’alcalde que en
formen part, proposant que les mateixes tinguin lloc a les 9:30 hores, d’acord amb el calendari
aprovat.
Fonaments de dret
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els
articles 52 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació.
Proposta de resolució
D’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha
cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcaldessa proposi a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2015, en la
qual es fixava el calendari sessions dels òrgans col·legiats d’aquesta Corporació, en el sentit de
establir un nou horari de celebració de la Junta de Govern Local, la qual tindrà lloc, amb
periodicitat quinzenal, els dilluns a les 9:30 hores.
SEGON. Comunicar aquest acord als interessats.
(.../...)
ACORD
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 proposta als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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4. Donar compte de la memòria de gestió de la Unitat de Riscos Patrimonials en matèria
de responsabilitat patrimonial durant el període 2007-2017.
Tipus d’acord: Donar compte de la memòria de gestió de la Unitat de Riscos Patrimonials en
matèria de Responsabilitat Patrimonial durant el període 2007-2017.
Òrgan al que s'adreça: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Fets i fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest acte és donar compte a la Junta de Govern Local de la memòria de gestió
de la Unitat de Riscos Patrimonials en matèria de Responsabilitat Patrimonial durant el període
2007-2017, ambdós inclosos, d’acord amb la petició efectuada des de la regidoria de l’Àmbit de
Badalona Democràtica i de la Secretaria General.
2. Consegüentment, en la memòria que es transcriu a la part dispositiva la memòria de l’estat
de gestió dels expedient de responsabilitat patrimonial efectuada per part del Gabinet Jurídic de
data 25 d’octubre de 2017.
3. De conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l‘alcaldessa en l’exercici de les
seves atribucions.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta d’acord
En conseqüència, considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent
d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica que elevi proposta a la Junta de Govern
Local per donar-li compte de dita memòria:
ÚNIC.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la memòria de gestió de la Unitat de
Riscos Patrimonials en matèria de Responsabilitat Patrimonial durant el període 2007-2017, la
qual diu, literalment, el següent:
“La responsabilitat patrimonial té el seu origen en l’existència d’un perjudici provocat a un
particular per l’Administració, que exigeix ser compensat de forma que sigui restablerta la
situació originaria en termes econòmics en què aquest es trobava originàriament.
Aquest concepte, molt clar per a l’administració, resulta molt confús per als particulars, això
comporta l’existència de reclamacions que, a priori, no correspon resoldre a l’administració,
però que aplicant estrictament la Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, han de ser tramitades i resoltes. Podem posar d’exemples
reclamacions per lesions patides a conseqüència d’una caiguda a l’interior d’un autobús,
lesions per impacte d’un element d’una bastida instal·lada per una comunitat de veïns per
rehabilitar la façana, caigudes provocades per obres d’un Tercer, etc.
La present memòria no s’ha cenyit exclusivament a l’exercici 2016, si no que basant-nos en ,
per una banda, la necessitat per part d’alcaldia de recavar informació sobre l’estat de tramitació
d’aquests expedients, i per l’altra, la de donar resposta del mateix, s’ha cregut convenient
ampliar el període des de l’any 2007. El motiu és senzill: hi ha expedients de responsabilitat
patrimonial pendents de resoldre des d’aquesta data. Els motius son diversos, però hi ha un
element clau: el número de reclamacions patrimonials ha augmentat al llarg dels anys
inversament proporcional als efectius de què disposa actualment la Unitat de Riscos
Patrimonials. Això comporta que, amb una administrativa i una tècnica, sigui impossible
aconseguir resoldre, no només els expedients que instruïm, si no l’herència adquirida per
ambdues en el moment en què varem ser adscrites al Servei Jurídic.
En aquest sentit, en trobem que, des de l’any 2007, s’han indexat un total de 2.618 expedients,
però no tots han estat instruïts. La situació d’aquest expedients la trobem resumida en el
següent quadre:
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TOTAL EXPEDIENTS INDEXATS (2007-2017)
Anul·lats (errors indexació) 2007-2017
Sense indexar
Sobreseguts (INDEXACIÓ DUPLICADA UNIFICATS EN UN SOL)
TOTAL EXPEDIENTS INSTRUITS 2007-2017
Impossibilitat contactar amb el reclamant per emigració(2007-2017)
Actes GU sense reclamació posterior
Desistiments (2007-2017)
Resolucions anteriors (2007-2011)
Resolucions 2012
Resolucions 2013
Resolucions 2014
Resolucions 2015
Resolucions 2016
Resolucions 2017 (fins juliol)
expedients judicials
PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PENDENTS NOMÉS INFORME VIA PÚBLICA
EN TRÀMIT (Pendents d'altres informes incloent Via Pública)

2618
185
21
114
2298
81
282
26
126
30
45
108
149
205
217
18
470
239
302

Passem, doncs, a concretar aquest resum.
ANUL·LATS
Dels 2.618 indexats originàriament, 185 van ser indexats per error (no corresponien a PRC’s).
Aquests 185 no van ser instruïts ni tramitats.
SENSE INDEXAR
Reclamacions que per la seva naturalesa no corresponien a la nostra administració, donat que
el mateix reclamant feia referència a un tercer com a responsable, i d’inici es van derivar a qui li
corresponia resoldre’l.
SOBRESEGUTS
Indexació duplicada i, posteriorment, unificats en un sol expedient de responsabilitat
patrimonial.
ACTES GUÀRDIA URBANA
En molts casos, la Guàrdia Urbana es requerida per aixecar acta d’aquell accident o
desperfecte que ha derivat en accident, però no totes les intervencions comporten una
reclamació posterior. Aquestes actes, fins aquest any 2017, s’indexaven tanmateix encara que
no comportessin inici d’expedient.
DESESTIMENTS
Expedients Indexats i instruïts que, en un moment donat, el mateix reclamant demana no
continuar amb la seva tramitació.
RESOLUCIONS
En el capítol de resolucions, hem dividit per anys els resultats, però en aquest cas, des de l’any
2007 fins 2011 per una banda,i per any els posteriors al 2012. Aquesta discriminació només es
basa en el coneixement sobre les mateixes que l’autora d’aquesta memòria en té, donat que la
seva adscripció al Servei Jurídic radica a l’any 2012.
Es pot comprovar que el número de resolucions ha anat augmentant considerablement.
Resolucions anteriors (2007-2011)
Resolucions 2012
Resolucions 2013
Resolucions 2014
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Resolucions 2015
Resolucions 2016
Resolucions 2017 (fins juliol)

149
205
217

Finalment, dels expedients que encara resten per resoldre ens trobem, un total de 470
pendents de resolució, i un total de 741 aturats en qualsevol punt de la seva tramitació, sigui
per manca dels informes tècnics corresponents (Espais Públics, Llicències d’obres, etc), bé per
manca de resposta del reclamant als diferents requeriments efectuats.”
ACORD
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta formulada, la
Junta de Govern Local pren nota de la memòria de gestió de la Unitat de Riscos Patrimonials
en matèria de Responsabilitat Patrimonial durant el període 2007-2017.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
5. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 19/10/2017 relativa a declarar
deserts els lots 8 i 9 del contracte de subministrament de vestuari per a la Guàrdia
Urbana i resta de personal uniformat de Badalona i obertura de procediment negociat.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 19 d’ octubre de 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 58/OBR- 10/16
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 19 d’ octubre de 2017, una Resolució la part
dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- AVOCAR LES FACULTATS DELEGADES en la Junta de Govern Local d’ aquesta
corporació segons resolucions de dates 23 i 29 de juny de 2015, atesa la urgencia amb que s’
ha de subministrar el vestuari i el calçat al personal de serveis d’ aquest Ajuntament, que
constitueixen l’ objecte dels lots respecte dels quals es preveu declarar-los deserts i obrir un
procediment negociat per a adjudicar-los de conformitat amb els acords següents.
SEGON.- DECLARAR DESERTS els lots 8 i 9 en què s’ha dividit l’ objecte del contracte relatiu
al subministrament - dividit en 10 lots - de vestuari, calçat, complements i EPIS per a la Guàrdia
Urbana de Badalona i resta de personal uniformat de l’Ajuntament de Badalona durant els anys
2017 i 2018, essent la seva composició i el pressupost màxim de licitació establert per aquests
lots els que es detallen a continuació:
- Lot 8 (vestuari general personal de serveis): 54.277,79 euros (IVA exclòs)
- Lot 9 (calçat general personal de serveis): 2.834,03 euros (IVA exclòs)
per manca de presentació de proposicions.
TERCER.- OBRIR un procediment negociat sense publicitat per tal d’ adjudicar els lots que s’
han declarat deserts objecte de l’ acord precedent, de conformitat amb allò previst en l’ article
170 c) en relació amb l’ article 169.2 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprovà
el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), adreçant
invitació a un mínim de tres empresaris del sector, en compliment del que preveu l’ article 177.1
i 178.1 darrer paràgraf del TRLCSP, amb la finalitat d’escollir en únic procediment negociat
sense publicitat l’ oferta que per als lots 8 i 9 resulti econòmicament més avantatjosa per l’
interès públic d’aquesta corporació.
QUART.-Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors d’ aquest contracte, i
comunicar-la al cap del Departament de Compres, a la Secretaria General i a l’ Intervenció
Municipal.
CINQUÈ .- Publicar-la en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat així
com també en el Perfil de Contractant de d’aquest Ajuntament.
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
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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 de la Junta de
Govern Local que es dugui a terme.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les competències
en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 .En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data 23
i 29 de juny de 2015, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal
com va establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord 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 i 29 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas.
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’Àmbit de Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per
tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest
document.
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En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 i 29 de juny de
2015, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcaldessa
per tal que l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la
resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
6. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa de data 19/10/2017 relativa a l' aprovació
de l' adjudicació del contracte de subministrament - dividit en dos lots - de 10 vehicles
híbrids per a la Guàrdia Urbana de Badalona.
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 19 d’ octubre de 2017
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 43/OBR- 17/17
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 19 d’ octubre 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.- ADJUDICAR els dos lots en què s’ha dividit l’ objecte del contracte relatiu al
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 pel 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 que integren
cadascun dels lots, essent la seva composició la que es detalla a continuació:
- Lot 1: Subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de compra, de 8 vehicles híbrids
adaptats com a vehicles policials i per al trasllat de detinguts (turismes transformats,
condicionats i equipats per a ús policial).
- Lot 2: Subministrament, a títol d’ arrendament sense opció de compra, de 2 vehicles híbrids
adaptats com a vehicles policials (turismes transformats, condicionats i equipats per a ús
policial).
a l’ empresa AUTOS IGLESIAS SL, amb NIF B27014398, en haver resultat la seva oferta la
única presentada i admesa en aquesta licitació resultant, consegüentment, l’ econòmicament
més avantatjosa per als dos lots d’ aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data
27 de setembre de 2017 pel cap del Departament de Compres i pel sergent responsable de
Recursos Humans i Recursos Materials de la Guàrdia Urbana, de valoració d’ aquesta oferta i
de proposta d’adjudicació del contracte de referència en la totalitat dels seus lots, i a raó de les
millores i compromisos formulats en la seva proposició els quals, d’acord amb els plecs
reguladors del contracte, han estat presos en consideració per a la seva valoració i són els que
es detallen a continuació per a cadascun d’ aquests:
Per al lot 1:
A)Preu mensual d’arrendament per vehicle objecte d’ aquest lot de: 1.002,00 euros, IVA exclòs.
B)Ofereix les següents millores :
Emissions de CO2: 96 g/km, CO: 0.100700 g/km, HC: 0.014 g/km, nivell de NOx: 0.007 g/km i
bateria de liti: 1.000 euros, IVA EXCLÒS
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A efectes informatius (sense que sigui objecte de valoració d’acord amb els criteris a què es
refereix la clàusula abans esmentada) es fa constar que:
- Els preus de càrrec i/o abonament dels quilòmetres que s’ excedeixin o no es realitzin
sobre la previsió de 160.000 km per a la totalitat de la vigència del contracte (establerta en 48
mesos) serà de 0,02 euros/km, IVA exclòs, els quals es liquidaran en finalitzar el contracte.
- El valor residual de cada vehicle objecte d’ aquest lot serà de 9.000 euros, IVA exclòs.
Per al lot 2:
A)Preu mensual d’arrendament per vehicle objecte d’ aquest lot de: 905,00 euros, IVA exclòs.
B)Ofereix les següents millores :
Emissions de CO2: 96 g/km, CO: 0.100700 g/km, HC: 0.014 g/km, nivell de NOx: 0.007 g/km i
bateria de liti: 1.000 euros, IVA EXCLÒS
A efectes informatius (sense que sigui objecte de valoració d’acord amb els criteris a què es
refereix la clàusula abans esmentada) es fa constar que:
- Els preus de càrrec i/o abonament dels quilòmetres que s’ excedeixin o no es realitzin
sobre la previsió de 160.000 km per a la totalitat de la vigència del contracte (establerta en 48
mesos) serà de 0,02 euros/km, IVA exclòs, els quals es liquidaran en finalitzar el contracte.
- El valor residual de cada vehicle objecte d’ aquest lot serà de 8.500,00 euros, IVA exclòs.
TERCER.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017, la qual
s’ estima en 17.041,56 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària número
40729023-1322-20400 del pressupost municipal vigent (document comptable ARC número
12017000036160/1 de data 6 d’ octubre de 2017).
SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis
econòmics que comprengui la seva execució, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells futurs exercicis per
atendre el seu pagament de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART.- REQUERIR a l’ empresa AUTOS IGLESIAS SL, amb NIF B27014398 perquè
formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies, un cop transcorregut el termini dels
15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de l’adjudicació a l’únic candidat i licitador
que estableixen els articles 156.3 i 44.2 a efectes de la interposició del recurs especial en
matèria de contractació, sempre i quan no s’hagi interposat recurs que porti aparellada la
suspensió de la formalització del contracte, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’únic candidat i licitador d’ aquest contracte amb la
relació de recursos que pot interposar així com també al cap del Departament de Compres, al
sergent responsable de Recursos Humans i Materials de la Guàrdia Urbana i als Departaments
de Tresoreria i Intervenció Municipals.
SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació
i enviar-la obligatòriament a l’ Oficina de Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics
seguint els formularis normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i contenint la
informació establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
SETÈ.- 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
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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.
VUITÈ.- 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
i 29 de juny de 2015, se n’ha de donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal
com va establir la resolució transcrita en els antecedents en el seu acord vuitè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar aquesta
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les previsions
de la Resolució de 23 i 29 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui assumir les
atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es consideri
adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és aquest cas.
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 vuitè 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’Àmbit de Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de Govern Local per
tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest
document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 i 29 de juny de
2015, entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcaldessa
per tal que l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la
resolució a què es fa referència en l’únic antecedent d’aquest document.
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RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat i pren nota de la resolució indicada.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
7. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de les finques incloses dins la
Unitat d'Actuació núm. 1 de la Modificació del Pla Especial de Millora Urbana del Nucli
Històric de Dalt de la Vila.
Antecedents
1. En data 25 de novembre de 2016, el Sr. Joaquim Fluvià Camps, en la seva condició de
President de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 1 del PEMU del nucli
històric de Dalt de la Vila ha presentat per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament el
Projecte de Reparcel·lació de les finques incloses dins l’esmentat àmbit d’actuació, el qual té
com a objectiu adaptar les esmentades finques a les determinacions de la Modificació del Pla
Especial de Millora Urbana del nucli històric de Dalt de la Vila aprovat definitivament per la
CTUB en data 1 d’octubre de 2014 (DOGC 29/01/15).
2. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 19 de desembre de 2016 es va
aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació de l’esmentat àmbit, i s’atorgà un termini d’un
mes d’informació pública d’acord amb l’article 119.2 c) de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
3. Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord.
4. Finalitzat el tràmit d’informació pública, el Projecte ha estat informat favorablement per
l’arquitecta del Departament de Gestió Urbanística en data 18 de setembre de 2017.
5. Vist que per part de la cap del Departament de Contractes i Tramitació Administrativa en
data 4 de setembre de 2017 ha signat la Diligència d’aprovació definitiva en relació al projecte
d’urbanització del Polígon 1 carrer Pujol del Pla de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt de
la Vila en el sentit que aquest va quedar aprovat definitivament amb efectes de data 22 d’agost
de 2017.
Fonaments de dret
1) D’acord amb l’article 119.2 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’aprovació inicial i la
definitiva del projecte de reparcel·lació corresponen a l’administració actuant.
2) L’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme estableix que l’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació.
3) Vist l’article 151 a) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’eficàcia del projecte de
reparcel·lació i el seu accés al Registre de la Propietat requereix la notificació de la seva
aprovació definitiva a totes les persones titulars interessades.
Vist l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix aprovar definitivament el Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de Millora Urbana del nucli
històric de Dalt de la Vila.
4) 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 Reparcel·lació de les finques incloses dins
l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de Millora Urbana del nucli històric de
Dalt de la Vila.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 24 / 06-11-2017

49

Secretaria General

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: 8

SESSIÓ PÚBLICA

Àmbit de Badalona Democràtica
8. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit de l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 40007134-CONJ-DIVFRA2017/000005
Ref. addicional: JGL 30.10.17
Interessat: Diversos
Antecedents
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
serveis/departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat
les corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació
que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

329/17

03.02.17

Honoraris defensa
jurídica en DP 1190/2012
– PA 12/2016 Audiència
Provincial BCN

1/2017126

09.05.17

Honoraris defensa
jurídica en recurs
apel·lació 149/2016 TSJC

129/17

12.04.17

Honoraris defensa
jurídica en judici de faltes
297/15

2017/A/2017404

30.06.17

Manteniment servidor GIS
Intranet 1r semestre 2017

Actualtic, SL
B66131368

22

12.04.17

Suport gestió de costos
de telecomunicacions
1r trimestre 2017

Ccalgir, SL
B17845116

3/270201

14.07.17

Manteniment gestió punt
de venda eurotpv de l’1.’1
al 31.07.2017

A.P.S.
13089XXX-T
ARC Advocats&
Consultors, SLP
B63039531
Martell Abogados,
SCP
J62154315
Consultoria
Tècnica Nexus
Geografics, SL
B17525429
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Núm.
Exp.
0106136CMSRC2017/
000005
0106136CMSRC2017/
000011
0106136CMSRC2017/
000012
40832009CMSRC2017/
000001
40832009CMSRC2017/
000002
40832009CMSRC2017/
000003

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

71500000-92203.291,20
22711
12017000013538/1
71500000-922022711
2.178,00
12017000021868/1
71500000-922022711
1.131,35
12017000021923/1
40832009-49109.555,98
22799
12017000026834/1
40832009-491022799
2.988,70
12017000026843/1
40832009-491021602
12017000028680/1

356,45
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2. Pel que fa als expedients 0106136-CM-SRC2017/000005, 0106136-CM-SRC2017/000011,
0106136-CM-SRC2017/000012,40832009-CM-SRC2017/000001,40832009-CM-SRC2017
/000002 i 40832009-CM-SRC2017/000003 la Intervenció municipal ha emès sengles informes
específics en què posa de manifest, entre d’altres qüestions, el següent:
“(...)
En aquest sentit, s’ha de posar de manifest que la factura tramesa no poden conceptuar–se
procedent d’una relació contractual en la mesura que no s’ha procedit a la tramitació i
formalització de cap contracte, com així s’exigeix als articles 27 i 28 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector públic, i, per tant, les prestacions s’han realitzat al marge dels requisits i
tràmits exigits al text legal indicat.
En tot cas, i com es deriva de l’informe (...) i de les factures conformades per (...), el tercer de
bona fe ha prestat el servei a conformitat de l’Ajuntament i els imports són correctes.
És per això que, en aplicació del principi “d’enriquiment injust”, expressament admès pel
Consell d’ Estat (entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008) i aplicat per la
jurisprudència del Tribunal Suprem en diverses sentències (28 d’abril i 12 de maig de 2008,
entre d’altres) procediria el resarciment de les despeses ocasionades.
En qualsevol cas, i sense perjudici de l’obligació de pagament als tercers que han executat les
prestacions de bona fe, cal posar de manifest la previsió legal d’eventuals responsabilitats
prevista per funcionaris i autoritats en matèria de tramitació de procediments irregulars de
contractació, en els termes previstos per la Disposició Addicional 19ª del TRLCSP; l’article 20
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, Llei 7/2007, reguladora
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (Títol VII); l’article 28 de la Llei de Transparència i Bon
Govern, i altre normativa concordant.”
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques permet l’acumulació de procediments, amb unicitat en la seva resolució,
quan presentin característiques que guardin identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment, com ara els expedients
relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del Reial
decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que n’han prestat
els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de crèdit és el Ple de
l’Ajuntament. No obstant això, l’esmentada atribució ha estat delegada en la Junta de Govern
Local tal com recull l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2017.
6. 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.
7. D’acord amb el que preveuen els article 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.
Conclusió 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 Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació a la Junta
de Govern Local de la següent proposta:
ÚNIC.- Aprovar els reconeixements de crèdit i les factures corresponents que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer el seu
import amb càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost
municipal de despeses del 2017:
Interessat
NIF

Factura

Data

A.P.S.
13089XXX-T

329/17

03.02.17

Honoraris defensa jurídica
en DP 1190/2012 – PA
12/2016 Audiència
Provincial BCN

ARC Advocats&
Consultors, SLP
B63039531

1/2017126

09.05.17

Honoraris defensa jurídica
en recurs apel·lació
149/2016 TSJC

Martell
Abogados, SCP
J62154315

129/17

12.04.17

Honoraris defensa jurídica
en judici de faltes 297/15

Consultoria
Tècnica Nexus
2017/A/2017404
Geografics, SL
B17525429

30.06.17

Manteniment servidor GIS
Intranet 1r semestre 2017

Actualtic, SL
B66131368

22

12.04.17

Suport gestió de costos de
telecomunicacions
1r trimestre 2017

Ccalgir, SL
B17845116

3/270201

14.07.17

Manteniment gestió punt de
venda eurotpv de l’1.’1 al
31.07.2017

Concepte

Núm.
Exp.
0106136CMSRC2017/
000005
0106136CMSRC2017/
000011
0106136CMSRC2017/
000012
40832009CMSRC2017/
000001
40832009CMSRC2017/
000002
40832009CMSRC2017/
000003

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

71500000-922022711
3.291,20
12017000013538/1
71500000-922022711
2.178,00
12017000021868/1
71500000-922022711
1.131,35
12017000021923/1
40832009-49109.555,98
22799
12017000026834/1
40832009-491022799
2.988,70
12017000026843/1
40832009-491021602
12017000028680/1

356,45

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8

Proposicions urgents
9. Aprovar l’expedient, el plec de clàusules i la despesa per a la licitació de diversos
treballs de millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació del plec de clàusules, la despesa i l’expedient de contractació
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 40729072-CNT-COBOB2017/000001
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 34/C-9/17
Objecte del contracte:Treballs diverses de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud:
Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de
fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av
Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Gàlvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i
Av Alfons XII
Fets
1. Les dades identificatives del contracte són les següents:
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Objecte del contracte Art 6 TRLCSP

Obres
ordinàries
locals
identificades
a
l’encapçalament
Procediment d’adjudicació
Codi CNT—Obres Obert
Tipus de tramitació
Urgent
Classificació CPV
45230000 Construcció, 45340000 Instal·lacions i
72000000-5 Serveis Informàtics
Classificació CPA-NACE, de productes per 45.23 Construcció, 45.34 Instal·lacions i 72.19
activitats
Serveis connexes informàtics
Naturalesa jurídica del contracte Art 6, 10 i Contracte administratiu ordinari mixt d’obres i
19.1a del TRLCSP
serveis
Contracte en lots
3 lots independents:
Lot 1 Reaglomerat del carrers identificats
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació
de l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i
de serveis smart city als carrers identificats
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica
d’empreses als carrers identificats
Pressupost de licitació IVA exclòs (VEC)
TOTAL 1.766.367,35 €
LOT 1 1.207.902,89 €
LOT 2 524.580,16 €
LOT 3
33.884,30 €
IVA del pressupost de licitació
21%
Import de l’IVA del pressupost de licitació
TOTAL 370.937,14 €
LOT 1 253.659,61 €
LOT 2 110.161,84 €
LOT 3
7.115,70 €
Pressupost base de licitació, IVA inclòs
TOTAL 2.137.304,50 €
LOT 1 1.461.562,50 €
LOT 2
634.742,00 €
LOT 3
41.000,00 €
2. En relació a l’expedient de contractació identificat s’han portat a terme les següents
actuacions en les dates assenyalades:
Projectes tècnics aprovats definitivament
Actes de Replanteig dels Projectes
Informe del Departament sol·licitant

Incorporació pressupostària del crèdit
Providència d’incoació de l’expedient
Plec de clàusules administratives
Informe de la Secretaria General
Informe de la Intervenció Municipal
Certificació
de
l’existència
de
pressupostari

crèdit

Alcaldessa 15/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
3/07/2017
3/07/2017
5-10/07/2017
5/07/2017
25/09/2017
9/10/2017
26/10/2017
2630/05/2017

Fonaments jurídics
1. L’expedient de contractació objecte d’aquesta resolució s’ha elaborat segons el que es
disposa en l’article 109 del TRLCSP. El tipus de licitació del contracte és l’assenyalat al plec de
clàusules administratives particulars, tramitat pel procediment urgent per raons d’interès públic
justificades a l’expedient.
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2. A l’expedient s’acompanya el plec de clàusules administratives particulars que es proposa
per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les
exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 115 del TRLCSP i 67 del
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
3. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, paràgraf setè, del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del titular de la
secretaria general i del titular de la Intervenció General, els quals consten a l’expedient.
4. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en relació amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per
a resoldre aquest expedient és la Junta de Govern 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 i/o per raons
d’oportunitat, es consideri adequat, com és el present supòsit, donant-ne posteriorment compte
a la Junta de Govern Local. És per això que aquest expedient el resoldrà l’alcaldessa per
avocació, prevista automàticament en la mateixa resolució de delegació.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 Reial Decret 2569/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, considerant que no
hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo que l’òrgan de contractació adopti la
següent proposta i la converteixi en resolució
PRIMER.-Aprovar l’expedient de contractació 40729072-CNT-COBOB2017/000001, les dades
del qual es detallen a continuació:
Objecte del contracte Art 6 i 10 Treballs diverses de Millores urbanes a la zona industrial
TRLCSP
Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència
energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació
de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió
de señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria,
c/ Guifré, c/ Juli Gàlvez Brusson, Passatge de Doplà,
Passatge Moixó i Av Alfons XII
Procediment d’adjudicació
Codi CNT—Obres Obert
Tipus de tramitació
Urgent
Classificació CPV
45230000 Construcció,
45340000 Instal·lacions i
72000000-5 Serveis Informàtics
Classificació
CPA-NACE,
de 45.23 Construcció, 45.34 Instal·lacions i 72.19 Serveis
productes per activitats
connexes informàtics
Naturalesa jurídica del contracte Contracte administratiu ordinari mixt d’obres i serveis
Art 6, 10 i 19.1a del TRLCSP
Contracte en lots
3 lots independents:
Lot 1 Reaglomerat del carrers identificats
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació de
l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de
serveis smart city als carrers identificats
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica d’empreses als
carrers identificats
Pressupost de licitació IVA exclòs
TOTAL 1.766.367,35 €
(VEC)
LOT 1 1.207.902,89 €
LOT 2 524.580,16 €
LOT 3
33.884,30 €
IVA del pressupost de licitació
21%
Import de l’IVA del pressupost de
TOTAL 370.937,14 €
licitació
LOT 1 253.659,61 €
LOT 2 110.161,84 €
LOT 3
7.115,70 €
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Pressupost
base
de
licitació, IVA
inclòs

TOTAL 2.137.304,50 €
LOT 1 1.461.562,50 €
LOT 2
634.742,00 €
LOT 3
41.000,00 €

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars
redactat per regir aquesta contractació que es transcriu literalment:
<< PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DELS TREBALLS DIVERSOS DE MILLORES URBANES A LA ZONA
INDUSTRIAL BADALONA SUD: REAGLOMERAT, MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, IMPLANTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA I DE SERVEIS
SMART CITY I SISTEMA DE GESTIÓ DE SEÑALÈPTICA D’EMPRESES EN AV MARESME,
C/ INDÚSTRIA, C/ GUIFRÉ, C/ JULI GALVEZ BRUSSON, PASSATGE DE DOPLÀ,
PASSATGE MOIXÓ I AV ALFONS XII DE BADALONA
- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES
I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer
Clàusula 2.- Règim jurídic del contracte i documents amb caràcter contractual
Clàusula 3.- Pressupost base de licitació i finançament
Clàusula 4.- Termini d’execució
Clàusula 5.- Despeses de publicitat
Clàusula 6.- Confidencialitat de les dades del contracte
II. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 7.- Garanties exigibles
Clàusula 8.- Procediment i tramitació de l’expedient
8.a) Procediment
8.b) Tramitació de l’expedient
8.c) Perfil del contractant
8.d) Mesa de contractació
Clàusula 9.- Requisits de les proposicions
9.a) Lloc i termini de presentació
9.b) Formalitats de la documentació
9.c) Contingut Sobre núm. 1 (Documentació administrativa)
9.d) Contingut Sobre núm. 2 (Proposició d’aspectes tècnics)
9.e) Contingut Sobre núm. 3 (Proposició econòmica)
Clàusula 10.- Licitació
10.a) Classificació de documentació administrativa
10.b) Obertura pública de proposicions
10.c) Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació
10.d) Retirada de l’oferta
Clàusula 11.- Criteris de valoració
Clàusula 12.- Proposicions desproporcionades
Clàusula 13.- Adjudicació, notificació i publicació
Clàusula 14.- Perfecció i formalització del contracte
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 15.- Vigència del contracte
Clàusula 16.- Drets i obligacions de les parts
Clàusula 17.- Condicions especials d’execució
Clàusula 18.- Modificació del contracte
Clàusula 19.- Règim de pagaments
Clàusula 20.- Revisió de preus
Clàusula 21.- Cessió i Subcontractació
Clàusula 22.- Causes de resolució
Clàusula 23.- Incompliments i penalitzacions
Clàusula 24.- Extinció del contracte i termini de garantia
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Clàusula 25.- Liquidació del contracte
Clàusula 26.- Jurisdicció
IV. DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
Clàusula Específica 1.- Projecte i documentació contractual
Clàusula Específica 2.- Classificació i/o solvència
Clàusula Específica 3.- Termini total i parcial d’execució
Clàusula Específica 4.- Responsable del contracte i Direcció de les obres
Clàusula Específica 5.- Expedició de certificacions
Clàusula Específica 6.- Acomptes i aplec de materials
Clàusula Específica 7.- Control de qualitat
Clàusula Específica 8.- Pla de Seguretat i Salut
Clàusula Específica 9.- Documentació AS BUILT
V. ANNEXOS
ANNEX 1: Model obligatori de proposició econòmica
ANNEX 2: Model de declaració responsable de capacitat de requisits previs de contractació
ANNEX 2/bis: Model Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
ANNEX 3: Model d’autorització de sol·licitud de dades
ANNEX 4: Model de compromís de subcontractació
ANNEX 5: Model de comunicació de subcontractació
ANNEX 6: Protocol documentació de l’expedient d’obra acabada “as built”
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES
OBJECTE: Treballs diverses de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud:
Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de
fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av
Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i
Av Alfons XII
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT
TRAMITACIÓ: URGENT
PERFIL DE CONTRACTANT:
https://seu.badalona.cat/portal/Web/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant
i/ohttps:// contractaciopublica.gencat.cat
CPV : 45230000 Construcció, 45340000 Instal·lacions i 72000000-5 Serveis Informàtics
CNAE: 45.23 Construcció, 45.34 Instal·lacions i 72.19 Serveis connexes informàtics
1. Necessitats administratives a satisfer: Especificades al projecte tècnic aprovat a l’efecte
2. Lots del contracte: 3
Lot 1 Reaglomerat del carrers identificats
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra
òptica i de serveis smart city als carrers identificats
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica d’empreses als carrers identificats
3. Naturalesa jurídica del contracte: Contracte administratiu ordinari mixt d’obres i servei
4. Aspectes econòmics:
4.1 - Valor estimat: 1.766.367,35 € Aquest import correspon als pressupostos dels 3 lots en què
s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte segons desglossament que segueix.
4.2 - Pressupost Base de licitació: L’import total corresponent als 3 lots és de 2.137.304,50 €
4.3 – L’import desglossat entre els lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte és de:
Lot 1 Valor estimat 1.207.902,89 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs)
1.461.562,50 €
Lot 2 Valor estimat 524.580,16 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs) 634.742,00
€
Lot 3 Valor estimat 33.884,30 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs) 41.000,00 €
4.4 - Aplicació pressupostària: 2017 - Rom 2016 – 20324000-1533-61101, Codi projecte: 201673-I
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4.5 - Finançament: Fons subvencionats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del
Programa “Millores urbanes polígons Industrials”
5. Termini d’execució: 2 mesos, 4 mesos i 3 mesos respectivament, a partir de la signatura de
les Actes de Comprovació del Replanteig
6. Responsables dels contractes: Servei de Via Pública i Mobilitat de l’àrea de Via Pública i
Departament d’Informàtica respectivament
7. Criteris d’adjudicació: objectius (preu, millores tècniques) i subjectes a judici de valor
(planificació, afectacions, programació), definits a la clàusula 11 per a cadascun dels lots.
8. Valors desproporcionats i/o anormals: Definits en la clàusula 12 per a cadascun dels lots i
sempre que hi hagi 3 ó més licitadors. Exclusió d’ofertes que superin els pressuposts base de
licitació. S’han de justificar els preus aplicats.
9. Solvència econòmica-tècnica-financera: LOT 1  classificació en Grup G, subgrup 4,
categoria 4; LOT 2  Grup I, subgrups 1 i 6/7, categoria 3; LOT 3  no es requereix
classificació per no ser obligatòria i s’admet com a justificació de solvència els previst en la
clàusula específica 2.
10. Variants als projectes: No s’admeten
11. Garanties exigibles: Garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) per a
cadascun dels lots adjudicats. Garantía complementaria del 5% si l’oferta adjudicada està sota
llindars desproporcionats.
12. Despeses de publicitat: A càrrec de/ls l’adjudicatari/s fins el límit de 1.000,00 €
13. Drets i obligacions de les parts: Condicions especials d’execució (socials i mediambientals)
en clàusules general 16 i 17 d’aquest plec
14. Règim de pagament del preu: Factures d’import equivalent al que s’acrediti en certificacions
mensuals a compte, presentades en el Registre municipal de factures - Departament
d´Intervenció General. La data d’acreditació a efectes de pagament serà la de l’aprovació de
l’òrgan competent.
15. Revisió de preus: No
16. Cessió i subcontractació: Clàusula 21. La subcontractació es potestativa, limitada al 50%
del contracte, s’ha de sol·licitar expressament (model annex 5), justificar i acreditar
mensualment.
17. Causes de resolució del contracte: Establertes a clàusula 22
18. Penalitats per incompliment: Les previstes a la clàusula 23
ASPECTES GENERALS
CLÀUSULA 1 Objecte del contracte i necessitats administratives a satisfer
1.a) Constitueix l’objecte d’aquest contracte l’execució de diversos treballs de Millores urbanes
a la zona industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de
l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de
señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Gàlvez Brusson,
Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av Alfons XII tal i com s’ha definit en el corresponent
projecte.
Atenent a la diferent tipologia dels treballs a executar i en compliment d’allò previst en l’article
46 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de Febrer de 2014, sobre contractació pública, és adient
dividir l’objecte d’aquest contracte en 3 lots, segons el que es detalla a continuació:
Lot 1 Reaglomerat del carrers identificats
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra
òptica i de serveis smart city als carrers identificats
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica d’empreses als carrers identificats
1.b) Els Codis CPV s/Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió són el 45230000 treballs de
construcció, 45340000 Instal·lacions i 72000000-5 Serveis Informàtics i els Codi CNAE
respectius són els 45.23, 45.34 i 72.19.
1.c) Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present
contracte estan acreditats a l’expedient corresponent al projecte aprovat prèviament.
CLÀUSULA 2 Règim jurídic del contracte i documents amb caràcter contractual
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2.a) Aquest contracte és de caràcter administratiu ordinari del tipus mixt d’obres i serveis,
d’acord amb el que estableixen els articles 19.1a) i 12 en relació als 6 i 10 del TRLCSP.
2.b) Sense perjudici del disposat per la normativa de règim local per als contractes de les
Corporacions Locals, el contracte es regirà per les següents normes:
El present plec de clàusules administratives particulars.
El Plec de Clàusules Administratives Generals de la Corporació, en tot el que no s’oposi al
TRLCSP.
El Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (text consolidat).
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la LCSP en allò que no
s’oposi al Text Refós 3/2011.
El Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi al Text Refós 3/2011.
La Directiva 2014/24/UE sobre Contractació Pública
En general tota la normativa sectorial i de desplegament que específicament es refereixi al text
bàsic de contractació del sector públic, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Els documents integrants del corresponent projecte i que són les memòries, els plecs de
prescripcions tècniques, els plànols, els pressuposts amb expressió dels amidaments i dels
quadres de preus, i els estudis bàsics de seguretat i salut en la construcció respecte dels lots 1
i 2.
Així mateix, la realització d’aquest contracte haurà d’observar la normativa de caràcter tècnic,
mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que
en cada moment li sigui d’aplicació.
CLÀUSULA 3 Pressupost base de licitació i Finançament
3.a) El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat total de 2.137.304,50 €, del qual
correspon la quantitat de 1.766.367,35 € al valor estimat i la quantitat de 370.937,14 € és l’IVA.
L’import desglossat entre els lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte és de:
Lot 1 Valor estimat 1.207.902,89 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs)
1.461.562,50 €
Lot 2 Valor estimat 524.580,16 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs) 634.742,00 €
Lot 3 Valor estimat 33.884,30 €. Pressupost màxim de licitació (21% IVA inclòs) 41.000,00 €
Els empresaris interessats en aquest procediment hauran de concórrer en la licitació d’un sol
lot i/o de diversos lots dels que s’ha fet abans referència, de forma separada.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta les quantitats esmentades per a
cadascun dels lots per al/s qual/s concorri/n. No s’admetran les ofertes que superin els tipus
assenyalats.
3.b) Amb caràcter general s’entén que els pressuposts base comprenen la totalitat del
contracte, així com totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar
per la normal execució de les obres, instal·lacions contractades.
3.c) Per atendre les despeses derivades d’aquesta contractació s’ha habilitat al vigent
pressupost de la Corporació la partida 2017 - Rom 2016 – 20324000-1533-61101, Codi
projecte: 2016-73-I, la qual està finançada amb fons subvencionats per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, dins del Programa “Millores urbanes polígons Industrials”.
CLÀUSULA 4 Termini d’execució
4.a) El/s contracte/s tindrà/n un termini d’execució equivalent als terminis que s’han fixat per a
cadascun dels lots que l’integren, en jornades complertes de treball, a comptar des de la data
que consti en les respectives Actes de comprovació del replanteig. Aquests terminis són:
Lot 1 Reaglomerat de carrers: 2 MESOS
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic,
implantació de fibra òptica i de serveis smart city als carrers: 4 MESOS
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica d’empreses als carrers: 3 MESOS
4.b) Pròrrogues. S’admetran si apareixen incidències en l’execució de l’obra, no imputables
directament al contractista i prèviament informades favorablement per la direcció facultativa i el
responsable municipal del contracte, amb el límit màxim de la meitat del termini d’execució fixat
a l’apartat anterior.
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CLÀUSULA 5 Despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la present contractació, que
hauran d’abonar de forma proporcional els adjudicataris del diversos lots d’aquesta contractació
serà de MIL euros (1.000,00 €).
CLÀUSULA 6 Confidencialitat de les dades del contracte
6.a) Sense perjudici de les disposicions del Text refós de la LCSP, relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. Els òrgans
de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
6.b) De la mateixa manera, el contractista està obligat a guardar secret respecte a les dades o
antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels
que tingui coneixement amb ocasió del mateix, durant la vigència del contracte, el termini de
garantia i els cinc anys posteriors en els termes de l’art. 140.2 del TRLCSP.
6.c) Pel que fa a les dades de caràcter personal el deure de guardar secret subsistirà fins i tot
després de finalitzar la relació contractual, en els termes previstos a l’art. 10 de la LO 15/1999,
de protecció de dades de caràcter personal.
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
CLAUSULA 7 Garanties exigibles
7.a) Garantia provisional. Vist que per les particularitats del contracte no es donen
circumstàncies especials i d’acord amb el que s’estableix a l’article 103.1 de la TRLCSP, per
aquesta licitació no s’ha de constituir garantia provisional.
7.b) Garantia definitiva. El licitador que resulti proposat com a adjudicatari per a cadascun dels
lots licitats haurà de dipositar en la Tresoreria municipal, de qualsevol de les formes previstes a
la legislació vigent, i sempre intervinguda per fedatari públic, una garantia definitiva equivalent
al 5% de l'import de l’adjudicació del contracte, sense incloure l'IVA.
La garantía definitiva es retornarà a partir de la recepció del contracte i transcorregut el termini
de garantia si no resulten responsabilitats a càrrec del contractista, o bé quan el contracte es
resolgui per causa que no li sigui imputable.
7.c) Garantia complementaria. Quan l’oferta seleccionada per ser la més avantatjosa presenti
valors inicials desproporcionats, tot i que hagin estat justificats, el licitador haurà de dipositar
una garantia addicional equivalent al 5% de l’import de l’oferta, sense incloure l’IVA.
CLÀUSULA 8 Procediment i tramitació de l’expedient
8.a) Procediment. La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicatari
es seleccionarà mitjançant l’aplicació de varis criteris directament relacionats amb l’objecte del
contracte i avaluables automàticament, en virtut d’allò que estableixen els articles 138 i 150 del
TRLCSP.
8.b) Tramitació. Vista la documentació tècnica de l’expedient i els informes dels departaments
interessats,i per tal de complir amb els terminis del programa que finança l’actuació, procedeix
la tramitació urgent de l’expedient.
8.c) Perfil del contractant. L’accés es pot realitzar mitjançant la web oficial de l’ajuntament de
Badalona o directament per la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, en els
enllaços respectius:
https://seu.badalona.cat/portal/Web/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant
, https://contractaciopublica.gencat.cat
8.d) Mesa de contractació. De conformitat amb l’establert a l’article 320 del TRLCSP es
convocarà la Mesa de contractació com a òrgan d’assistència.
La Mesa de contractació estarà formada per les persones que determina la instrucció de la
Mesa Permanent de Contractació aprovada per resolució de l’alcaldessa de data 3/7/2017 i
publicada a la web municipal i al BOPB en data 15 de setembre de 2017.
La mesa quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de la majoria del seus membres, en
primera convocatòria, o de tres membres en segona, mitja hora més tard. Sempre caldrà la
presència de les persones que exerceixen les funcions de presidència i secretaria de la mesa i
aquelles que exerceixin les funcions d’assessorament jurídic i control econòmic pressupostari.
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El règim de sessions, funcionament i quòrum de la mesa de contractació seran els que
determina la instrucció mencionada.
CLÀUSULA 9 Requisits de les proposicions
9.a) Lloc i termini de presentació
1. Els licitadors interessats presentaran les seves proposicions, dins del termini màxim de 13
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPB, de dilluns
a divendres (exclosos festius al municipi) en horari de 9 a 13.30 hores, en el Registre habilitat
del Departament de Contractes i Tramitació Administrativa del Servei de Contractació de
l’ajuntament, Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, 4ª planta Tel. 934 832 665/92/95. Fax núm.
934 832 691.
Si l’últim dia d’aquest termini fos dissabte, diumenge o festiu, quedarà prorrogat fins al primer
dia laborable següent.
Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs
i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 5 dies naturals abans de què
finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord amb el termes del règim
informatiu establert a la normativa general de contractació.
2. No obstant això, les proposicions també es podran presentar a través dels altres mitjans,
exclosos els electrònics i telemàtics, previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
CORREU. D’acord amb l’article 80.4 del RGLCAP, si l’empresari presenta la documentació per
correu, el mateix dia que en faci el dipòsit a l’oficina de correus haurà d’adreçar a l’ajuntament
una comunicació per fax al núm. 934 832 691 (identificació receptor: Departament de
Contractes i Tramitació Administrativa, Servei de Contractació, ref. licitació – exp. 34/C-9/17) en
què acrediti la data de presentació de la documentació a l’oficina de correus i que la seva
tramesa s’efectua dins del termini (en data i hora) establert per a la seva presentació, així com
el núm. de certificat. La manca de compliment d’aquest requisit de comunicació comportarà que
no s’admeti la proposició rebuda per l’ajuntament amb posterioritat a la data i hora límits
establerts d’acord amb l’apartat 1 d’aquesta clàusula. Als efectes del que preveu aquest
precepte, es fa constar que l’ajuntament de Badalona no té subscrit cap conveni de
col·laboració amb l’administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya.
En cas de presentar-se la proposició en un registre de qualsevol d’aquestes administracions,
no es tindrà com a vàlida aquesta data sinó la d’entrada efectiva en el departament gestor, als
efectes del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015.
No obstant, a més de l’enviament obligatori del fax, els licitadors també podran enviar la
comunicació de l’enviament de la proposició per correu a l’adreça electrònica del departament
gestor contractació-uit@badalona.cat per garantir el registre d’aquesta comunicació.
MITJANS ELECTRÒNICS, INFORMÀTICS I TELEMÀTICS. No s’admetran proposicions per
aquests mitjans alternatius fins que no estiguin expressament reglamentats.
9.b) Formalitats de la documentació
Les proposicions es presentaran en tres sobres separats i tancats, “SOBRE 1”, “SOBRE 2” i
“SOBRE 3”, degudament identificats respecte de l’objecte (títol de l’obra) de la licitació i del
subjecte (raó social EMPRESA, CIF, adreça, tel.,. fax, @/e, i signatura) que es presenta, amb
el contingut en la forma que s’indica tot seguit.
Tota la documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya
i quan així procedeixi, anar degudament signada pel licitador. En cas d’haver-se presentat
mitjançant fotocòpies, el licitador afectat, de resultar proposat per a l’adjudicació del contracte,
haurà de presentar l’esmentada documentació original o confrontada dins del termini màxim
dels 10 hàbils següents a la notificació de la proposta d’adjudicació d’aquest contracte a través
del mitjà que aquest hagi indicat a l’efecte, a les dependències del Departament de Contractes i
Tramitació Administrativa del Servei de Contractació situat a la Plaça Assemblea de Catalunya,
9-12, 4a pl., 08911 Badalona, en horari de 9 a 13:30h.
C) Els empresaris inscrits en registres oficials de licitadors podran presentar el certificat vigent
acreditatiu d’aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d’ofici,
llevat de la documentació que en el seu cas pugui exigir-se expressament en aquest
procediment i no consti reflectida en l’esmentat certificat.
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UNIONS D’EMPRESARIS. Els licitadors podran presentar la seva oferta conjuntament amb
altres empreses, mitjançant el compromís de constitució d’una Unió Temporal d’Empreses
(UTE), en els termes establerts a l’article 59 del TRLCSP i l’art. 24 del RGLC. Cada licitador
només podrà presentar una única proposició i no podrà subscriure cap proposició en unió
temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni podrà figurar en més d’una unió temporal.
L’incompliment d’aquestes regles comportarà la no admissió de totes les proposicions per ell
subscrites.
De conformitat amb la Disposició addicional 26ena. del TRLCSP, els contractes que impliquin
el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva integritat la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la
normativa que la desenvolupa. En el cas que la contractació impliqui l’accés a dades de
caràcter personal, el tractament dels quals sigui responsable aquest Ajuntament, per part del
contractista, aquest tindrà la consideració d’encarregat del tractament. En aquest supòsit,
l’accés a aquestes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es compleixi el
previst a l’art. 12.2 i 12.3 de la LOPD.
En qualsevol cas, les previsions de l’art. 12.2 de la LOPD es faran constar per escrit.
Finalitzada la prestació del contracte les dades de caràcter personal es destruiran o retornaran
a l’ajuntament, o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer encarregat del
tractament conservarà degudament bloquejades les dades en tant que es puguin derivar
responsabilitats de la seva relació amb l’ajuntament.
En el cas que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista, l’encarregat del
tractament, haurà d’acomplir amb els requisits següents:
Que aquest tractament estigui especificat i autoritzat per l’òrgan contractant.
Que el tractament de les dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions del responsable
del tractament.
Que el contractista encarregat del tractament i el tercer formalitzin el contracte en els termes
previstos en l’article 12.2 de la LODP.
Que l’adjudicatari informe a aquest Ajuntament.
En aquests casos el tercer tindrà també la consideració d’encarregat de tractament.
L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades que
determina l’art. 9 de la LOPD i el títol VIII del RD 1720/2007, de 21 de desembre mitjançant el
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Addicionalment vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la difusió indeguda de
les dades personals que es produeixin com a conseqüència d’una negligent implantació de les
mesures de seguretat per part de l’encarregat del tractament i tindrà l’obligació de notificar a
aquest Ajuntament qualsevol incident de seguretat que detecti per a ser anotat en el registre
d’incidències
No obstant això, els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes previstos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre
General de l’ajuntament.
La retirada indeguda i sense justificació per part d’un licitador de la seva proposició, dins d’un
procediment en curs, es considera infracció que comportarà la prohibició de contractar amb les
administracions públiques, tal i com preveu l’article 60.2.d) incís primer del TRLCSP.
9.c) Contingut del SOBRE NÚM. 1
Aquesta documentació serà una encara que el licitador es presenti a un o a tots els lots licitats.
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la licitació de Diversos treballs de
Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència energètica
i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de
gestió de señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez
Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av AlfonsXII, presentada per –EMPRESA-raó
social, CIF, adreça, tel., fax, @/e, i signatura--" i haurà de contenir la documentació següent:
1.Relació numerada de la documentació inclosa (obligatori)
2. Declaració responsable sobre documentació suficient i adequada per a contractar amb
l’administració (obligatori)
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El licitador haurà de presentar una Declaració responsable en la que manifesti expressament
que compleix les condicions legalment establertes per a contractar amb l’administració pública
segons les circumstàncies que determina l’article 146.1 i 4 del TRLCSP. Aquesta declaració pot
adoptar el model que s’acompanya com annex 2, o be en la forma del formulari normalitzat de
document europeu únic de contractació que es troba a : http://www10.gencat.net/ecofin
jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf (Podeu consultar la informació relativa al formulari normalitzat del
DEUC, segons l’article 59 de la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell
através
del
següent
enllaç:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:003:TOC)
Les empreses que optin per la presentació d’aquest document poden descarregar l’arxiu “xlm”
que s’adjunta a l’Annex 2/Bis i complimentar-lo a través de l’aplicatiu que es troba al següent
enllaç: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
3. Empreses vinculades (obligatori). Una declaració responsable mitjançant la qual l’empresari
indiqui la circumstància de si en la present licitació es presenta amb una altre empresa
vinculada o no, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç i als efectes del que
disposa l’article 86 del RGLCAP.
4. Personal minusvàlid (obligatori). Declaració responsable signada pel licitador o el
representant de l’empresa manifestant el nombre de treballadors per compte del licitador que
estan registrats (classificació europea de l’empresa segons el seu format) i, en el seu cas,
quants d’aquests treballadors són discapacitats, als efectes del compliment de la normativa
establerta a la Llei d’integració social dels minusvàlids.
5. Criteris de preferència en l’adjudicació (opcional). Una declaració responsable mitjançant la
qual l’empresari manifesti expressament i consigni documentalment els criteris especificats com
a preferents en l’adjudicació del contracte en cas d’igualtat en la valoració de les ofertes, tal i
com s’especifiquen a la clàusula 11.d) d’aquest plec.
6. Unió temporal d’Empreses (opcional). En cas de concórrer diversos licitadors en proposta
d’UTE, cadascun d’ells haurà d’acreditar la seva respectiva capacitat, solvència i absència de
prohibicions per contractar d’acord amb l’establert en aquesta clàusula i presentaran una
declaració, signada pel representant o apoderat únic de la unió que designin, que indiqui el
nom i circumstàncies dels empresaris que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells en
la unió, la seva responsabilitat solidària davant l’ajuntament i el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal d’empreses en cas de resoldre’s l’adjudicació del contracte a favor
de la seva proposició, tot plegat d’acord amb els articles 59 del TRLCSP i 24 del RGLCAP.
9.d) Contingut del SOBRE NÚM. 2
Serà obligatòria la presentació d’un sobre separat per a cadascun dels lots en que el licitador
concorri. El “SOBRE 2”, referit a l’oferta tècnica del licitador que ha de ser valorada segons els
criteris que depenen d’un judici de valor a què es refereix la clàusula 11 d’aquest plec, portarà
la següent inscripció: “Oferta tècnica que es formula per prendre part la licitació de Diversos
treballs de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud: LOT ....”, presentada per –
EMPRESA-raó social, CIF, adreça, tel., fax, @/e, i signatura--" i haurà de contenir la
documentació següent:
Índex de la relació de la documentació inclosa en el sobre, amb indicació de quina considera el
licitador confidencial.
Documentació justificativa dels criteris que depenen d’un judici de valor previstos a la clàusula
11 d’aquest plec, signada pel licitador o la persona que el representi.
Aquesta documentació s’haurà de presentar en original o, en el seu cas, en còpies o fotocòpies
protocol·litzades per fedatari públic.
9.e) Contingut del SOBRE NÚM. 3
Serà obligatòria la presentació d’un sobre separat per a cadascun dels lots en que el licitador
concorri. El “SOBRE 3”, referit a l’oferta econòmica del licitador portarà la menció “Proposició
econòmica de la licitació de Diversos treballs de Millores urbanes a la zona industrial Badalona
Sud: LOT ....”, presentada per –EMPRESA-raó social, CIF, adreça, tel., fax, a/e, i signatura--" i
haurà de contenir la documentació següent (tota és obligatòria):
Relació numerada de la documentació inclosa
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Compromís de l’oferta econòmica segons el model que s’acompanya com ANNEX 1 a aquest
plec
Desglossament de preus per acreditar l’oferta econòmica i la baixa oferta
Descripció detallada de les millores (partides i preus descomposts) i preus aplicats en oferta
Planin detallat parcial i total
Compromís exprés de compliment de les clàusules d’execució de caràcter social establerta en
la clàusula 17 d’aquest plec.
CLÀUSULA 10 Licitació
10.a) Classificació de documentació. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes la Mesa de
Contractació es constituirà i comprovarà i qualificarà la documentació dels sobres núm. 1. En el
cas de que la documentació no sigui complerta, tal com es requereix en aquest Plec, es donarà
a les empreses un termini improrrogable de TRES DIES hàbils per tal que siguin subsanats els
defectes formals, tot i que aquesta esmena no suspendrà l’obertura de les proposicions
econòmiques.
10.b) Obertura pública de proposicions. L’obertura de les proposicions admeses es farà en acte
públic en l’edifici Municipal El VIVER (Plaça Assemblea de Catalunya 9-12) davant de la Mesa
constituïda a l’efecte, en una data que es publicarà en el perfil del contractant a l’efecte i que en
tot cas, serà com a màxim cinc dies hàbils després d’ençà que finalitzi el termini de presentació
d’ofertes.
- No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, errors o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l’ajuntament estimi fonamental per
considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa,
excedeixin del pressupost màxim establert pel contracte o variïn substancialment el model de
proposició establert.
10.c) Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació. La Mesa de Contractació podrà
sol·licitar els informes que consideri pertinents per tal de classificar les proposicions licitadores
per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració
establerts en la clàusula 11 d’aquest plec. De forma justificada formularà la proposta
d’adjudicació d’aquesta contractació a favor de la proposició que, prèvia comprovació dels
requisits d’ aptitud que hagin pogut ser declarats responsablement pel licitador/s
corresponent/s, contingui/n l’oferta econòmicament més avantatjosa.
L´Acta de la Mesa de contractació amb les propostes d’adjudicació de cadascun dels lots es
trametrà a tots els candidats i licitadors als efectes del tràmit d’audiència previ a la resolució del
procediment (article 87.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques).
Els licitadors proposats com a adjudicataris de cadascun dels lots que integren aquest
contracte seran requerits per tal que presentin - de conformitat amb l’establert a l’article 151.2
del TRLCSP - en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en
que hagués rebut el requeriment, la documentació següent:
Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del contracte, segons
la clàusula 7.b) d’aquest plec, i en el seu cas de la garantia complementària.
Justificant de pagament en la Tresoreria Municipal de la part proporcional del cost de l’anunci
de licitació, segons la clàusula 5 d’aquest plec.
Acreditació dels requisits de capacitat i aptitud per a contractar amb l’administració i/o en el seu
cas, el certificat d’un Registre oficial de licitadors (Quan l’empresari sigui una persona jurídica,
el Número d’Identificació Fiscal i l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de
la societat, document de constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits
al registre corresponent, si escau; i Document Nacional d’Identitat i l’escriptura de poders del
representant del licitador inscrita en el registre corresponent
Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes certificacions es
puguin obtenir d’ofici).
Documentació justificativa d’estar donat d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte (a través del darrer rebut o, en cas d’exempció, a través del document d’alta de
l’impost i una declaració de no haver-ne estat donat de baixa).
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La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers expressament referida a
l’objecte del contracte, per un import mínim coincident amb el pressupost màxim de licitació
establert per cadascun dels lots inclosos en aquesta contractació.
Documents acreditatius dels compromisos d’adscripció i subcontractació oferts.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, s’haurà d’aportar
l’escriptura de constitució.
Qualsevol altre document addicional acreditatiu de la seva capacitat i/o oferta presentada que
l’òrgan de contractació estimi adient en garantia del contracte.
Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris estrangers s’acreditarà
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP.
10.d) Retirada de l’oferta. D’acord amb l’establert en el darrer paràgraf de l’article 151.2 del
TRLCSP, la manca de presentació d’aquesta documentació per part dels licitadors que n’hagin
estat requerits farà que s’entengui que ha retirat la seva oferta i facultarà l’ajuntament per
requerir-la al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves
ofertes. Quan en l’incompliment assenyalat hi hagi dol, culpa o negligència, es considerarà
infracció que incapacitarà per a contractar amb les administracions públiques.
CLÀUSULA 11 Criteris de valoració
11.a) Els criteris a tenir en compte per determinar quina és la proposició econòmicament més
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen per a cadascun dels lots,
d’acord amb la ponderació que es detalla:
LOT 1 - REAGLOMERATS: Els criteris per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
Criteris d’adjudicació que per a la seva avaluació requereixen d’un judici de valor. (Fins a 10
punts).
En aquest apartat es valorarà la proposta d’execució d’obra i de desviaments de trànsit
presentada pel licitador en relació a la minimització d’afectacions als comerciants i de la
mobilitat urbana del sector.
S’avaluaran els següents aspectes de l’oferta, atorgant la màxima puntuació a l’oferta que en el
seu conjunt sigui considerada la més eficient en relació a la minimització de l’impacte de les
obres al desenvolupament de l’activitat industrial i de la mobilitat urbana del sector.
Definició i planificació de l’execució per fases d’obra. (Fins a 2 punts).
Planificació de l’execució de l’obra justificada per dies hàbils de treball, incloent la totalitat de
les unitats d’obra del Projecte, contemplant les fases d’obra proposades amb els seus terminis
d’execució i el calendari mensual de certificacions.
La puntuació serà de:
2 punts per als licitadors que presentin la Definició i planificació d’obra més eficient i
degudament justificada.
1 punts per la resta de licitadors que presentin la Definició i planificació d’obra degudament
justificada.
0 punts per als licitadors que no presentin Definició i planificació d’obra o aquesta no estigui
degudament justificada.
Aquesta documentació haurà d’anar degudament signada per representant acreditat de
l’empresa.
Anàlisi d’afectacions a la mobilitat urbana i de l’activitat industrial. (Fins a 8 punts).
Estudi, anàlisi i proposta d’afectacions a la mobilitat urbana i de l’activitat industrial de la zona
durant l’execució de les obres amb la inclusió, sense cost afegit, de tots els elements
provisionals de senyalització viària necessaris. L’estudi haurà d’analitzar les afectacions a la
xarxa de transport públic, si s’escau.
Aquest Estudi haurà d’estar degudament detallat, incloent documentació gràfica, memòria
explicativa de la proposta i els amidaments dels diferents elements de senyalització viària
provisionals inclosos en la proposta.
Per a la valoració d’ aquest apartat caldrà l’informe tècnic del Departament de Mobilitat de
l‘Àrea d’Espais públics de l’ajuntament, que avaluarà la proposta més eficient vers la
minimització de l’impacta de les obres a l’activitat comercial i de la mobilitat urbana del sector.
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Es valorarà amb la màxima puntuació al/s licitador/s que presenti/n la/es proposta/es
d’afectacions que el Departament de Mobilitat de l’ajuntament consideri més eficient/s, i
aquesta/es estigui/n convenientment detallada/es amb la inclusió de tots els elements de
senyalització viària provisional necessaris.
La puntuació serà de:
8 punts per als licitadors que presentin l’Estudi de desviaments de trànsit més eficient i detallat.
4 punts per la resta de licitadors que presentin l’Estudi de desviaments degudament de detallat.
0 punts per als licitadors que no presentin Estudi de desviaments o aquest no estigui
degudament detallat.
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. (fins a 90 punts)
Preu de l’oferta. (Fins a 20 punts)
La màxima puntuació l’obtindrà l’oferta més econòmica, que no presenti valors anormals i/o
desproporcionats, i es puntuarà proporcionalment la resta d’ofertes.
S’estimaran inicialment les ofertes de preu com anormals o desproporcionades d’acord amb les
especificacions recollides a la clàusula següent.
Millores al Projecte. (Fins a 70 punts)
En aquest apartat es valoraran els treballs que, sense cap cost afegit, millori la capacitat
portant de la calçada del carrer Alfons XII, segons els trams relacionats a continuació.
A cada tram li correspon una puntuació en funció del cost d’execució material de la millora
aplicant els preus unitaris del Projecte.
La màxima puntuació de cada tram correspondrà als licitadors que ofereixin l’execució del tram
complert segons l’amidament detallat a continuació i de 0 punts als qui no la ofereixin en la
seva totalitat.
Cada tram ofert es puntuarà individualment segons el següent barem:
Tram 1: Alfons XII entre avda. Maresme i Juli Gàlvez Brusson: (0/22 punts)
Superfície : 3.070 m2
Cost Execució Material: 47.665,32 €
Tram 2: Alfons XII entre Juli Gàlvez Brusson i Sant Lluc:
(0/32 punts)
Superfície : 2.067 m2
Cost Execució Material: 70.204,86 €
Tram 3: Alfons XII entre Sant Lluc i Tortosa:
(0/5 punts)
Superfície : 606 m2
Cost Execució Material: 11.516,93 €
Tram 4: Alfons XII entre Tortosa i Antoni Bori: (0/11 punts)
Superfície : 1.270 m2
Cost Execució Material: 23.019,11 €
Aquesta documentació haurà d’anar degudament signada per representant acreditat de
l’empresa.
LOT 2 – EFICIENCIA ENERGÈTICA I ENLLUMENAT: Els criteris per a l’adjudicació del
contracte seran els següents:
Criteris d’adjudicació que requereixen d’un judici de valor. (Fins a 20 punts).
En aquest apartat es valorarà la proposta d’execució d’obra i necessariament haurà
d’incorporar un llistat detallat de tots els materials a utilitzar i s’adjuntarà informació detallada de
cada un d’ells.
Definició i planificació de l’execució per fases d’obra. (Fins a 5 punts).
Planificació de l’execució de l’obra justificada per dies hàbils de treball, incloent la totalitat de
les unitats d’obra del Projecte, contemplant les fases d’obra proposades amb els seus terminis
d’execució i el calendari mensual de certificacions.
La puntuació serà de:
5 punts per als licitadors que presentin la Definició i planificació d’obra més eficient i
degudament justificada.
1 punts per la resta de licitadors que presentin la Definició i planificació d’obra degudament
justificada.
0 punts per als licitadors que no presentin Definició i planificació d’obra o aquesta no estigui
degudament justificada.
Aquesta documentació haurà d’anar degudament signada per representant acreditat de
l’empresa.
Llistat detallat del material a utilitzar amb les característiques tècniques del elements (15 punts)
El licitadors presentaran un llistat detallat dels elements a utilitzar.
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En el cas de plantejar alguna/es alternativa/es als elements plantejats al projecte (fonts de llum,
llumeneres, suports, quadres de comandament, i/o d’altres) s’ha de aportar els estudis
lumínics que justifiquen acuradament la proposta, i la justificació tècnica de la solució
proposada.
La puntuació serà de:
15 punts per als licitadors que presentin la informació completa i detallada.
5 punts per la resta de licitadors que presentin el llistat sense documentació justificativa.
0 punts per als licitadors que no presentin cap llistat o no estigui degudament detallat.
Criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte avaluables automàticament. (fins a 80
punts)
Millores al Projecte. (Fins a 60 punts)
En aquest apartat es valorarà, sense cap cost afegit, l’execució dels treballs de millora en la
xarxa d’enllumenat públic existent que forma part del àmbit del polígon Badalona Sud, així con
millores en la infraestructures de comunicacions de fibra òptica.
a.1) Millores enllumenat public:
1 Substitució llumeneres existents per altres de les mateixes característiques definides en el
projecte, en els següents quadres afectats i/o dins del àmbit del polígon sud:
Quadre AY
Industria Entre Maresme i Juli Gàlvez i Brusson

17 p.ll.

Juli Gàlvez i Brusson

2 p.ll.
19 p.ll.

Quadre CS
Eduard Maristany

20 p.ll.

Manuel Fernandez Marquez

37 p.ll.

Juli Gàlvez i Brusson

11 p.ll.

Teixidores

3 p.ll.
71 p.ll.

Quadre CW
Mova

24 p.ll.

De la Bòrax

9 p.ll.

Francesc Teixidors

23 p. ll.

Del Carbó

5 p.ll.
61 p.ll

Quadre

Pressupost

puntuació

Quadre AY

13.699,29 €

5,40

Quadre CS

51.192,10 €

20,18

57.333,64 €

22,60

122.225,03 €

48,18

Quadre CW
Total

Es donarà la màxima puntuació a l’oferta que més s’ajusti a les millores proposades i
proporcionalment a la resta d’ofertes.
2.- Instal·lació de millores en les infraestructures de fibra òptica a justificar per el licitador per
un import màxim de 30.000,00 €, amb una puntuació de 11,82 punts. Aquesta puntuació serà
per a l’oferta de major import i proporcionalment per a la resta d’ofertes, sempre que estiguin
suficientment justificades amb amidaments, unitats i preus en PEM.
Preu de l’oferta. (Fins a 20 punts)
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La màxima puntuació l’obtindrà l’oferta més econòmica, que no presenti valors anormals i/o
desproporcionats, i es puntuarà proporcionalment a la baixa oferta en funció del tant per cent
de baixa amb 1 punt per cada 0.5 % de baixa de la oferta fins a un màxim de 20 punts, amb un
10% màxim de baixa del total.
LOT 3 - SEÑALEPTICA: Els criteris per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
Criteris d’adjudicació que requereixen d’un judici de valor. (Fins a 49 punts).
La valoració màxima serà la suma de les valoracions obtingudes en cadascun dels apartats
següents:
1.1.Aspectes generals de la proposta escrita (fins a 15 punts) Es valoraran aspectes generals
com l’organització proposada, la metodologia de treball, les millores en l’acord del nivell de
servei (SLA), el cronograma o la planificació dels treballs.
1.2.Proposta tècnica (fins a 34 punts) Es valorarà la memòria tècnica que aportarà el
licitador, explicant els detalls dels treballs que proposa pel suport i manteniment de la
plataforma i la funcionalitat inclosa, la seva capacitat per a la integració de les plataformes
actualment disponibles (SIG i GeURB).
Es valorarà que el licitador demostri el seu coneixement especialitzat en Sistemes d’informació
Geogràfica per ajuntaments de gran població i pugui acreditar solvència tècnica en la
implementació de serveis de geocoding i routing.
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. (Fins a 51 punts).
Preu de l’oferta. Assignació de la màxima puntuació a l’oferta més baixa, que no presenti valors
anormals i/o desproporcionats i proporcionalment a la resta d’ofertes.
11.b) Totes les millores proposades per a cadascun dels lots es prendran en consideració si
s’acompanyen de quantificació econòmica en cost d’execució material (PEM): unitats, preu i
descomposició, si escau. La màxima puntuació en cada apartat, s’atorgarà a l’oferta amb major
valor econòmic i es puntuaran de forma proporcional la resta de les ofertes.
La puntuació que s’atorgui serà la descrita a l’apartat anterior.
11.c) No s’admetran variants i/o alternatives al projecte als efectes d’aplicar els criteris
d’adjudicació.
11.d) Prelació en l’adjudicació. Si en l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeix una
situació d’igualtat d’avantatges entre els licitadors, tindrà preferència, per a l’adjudicació del
corresponent lot dels que integren el contracte, la proposició presentada per aquell que es trobi
en algun dels supòsits previstos a la disposició addicional quarta del TRLCSP, segons la
prelació en què hi apareixen:
1 Tenir a la plantilla i/o com a col·laboradors habituals un número de treballadors amb
discapacitat superior al 2 per cent previst a la normativa d’obligat compliment.
2 Major antiguitat i nombre de treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla i/o com a
col·laboradors necessaris, en el percentatge que superi l’obligació legal del 2 per cent.
CLÀUSULA 12 Proposicions desproporcionades
12.a) Per determinar si una oferta econòmica és anormal i/o desproporcionada, atès el previst
en l’article 152 TRLCSP (en concordança amb l’article 85 del Reglament general) seran
d’aplicació les regles fixades en aquest apartat, sempre que hi hagi 3 ó més licitadors per a
cada lot (Si el nombre de licitadors és inferior a tres, no s’aplicarà cap límit per apreciar la
anormalitat de la proposició):
- Pel Lot 1 – Reaglomerats, els valors anormals es fixaran a partir de la baixa mitjana més 5
punts enters (Bmb); exclusió – a efectes únicament de càlcul – de les ofertes per sota d’aquest
llindar i càlcul de nova mitjana corregida sense les ofertes excloses més 5 punts enters (BMc).
- Pel Lot 2 – Eficiència energètica i Enllumenat, el llindar base (Bmb) per apreciar les ofertes
desproporcionades o anormals serà de 5 punts enters sobre la baixa mitjana del preu de les
ofertes admeses.
- Pel Lot 3 – Señaléptica, les ofertes es consideraran anormals i/o desproporcionades si els
licitadors ofereixin un preu per sota del -20% del preu de licitació.
12.b) Les ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats - llindars inicial i corregit - s’hauran
de justificar de forma adequada i suficient, a partir del requeriment exprés al licitador, per tal
que la Mesa de Contractació les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió, en
aplicació del previst a l’article 152 del TRLCSP.
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12.c) Per justificar suficientment els valors desproporcionats s’han d’aportar els documents en
que es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions
tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o
excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador obtenir millors preus de
compra o producció de les unitat d’obra del projecte.
La justificació per garantir l’estalvi en l’execució del contracte s’haurà de fer amb preus
descomposts - unitats i partides - respecte al cost d’execució material en relació a:
Ma d’obra: llistat dels preus unitaris simples del personal que es adscriurà a l’obra.
Maquinària pròpia: justificació de la propietat i del preu/hora que s’aplicarà al contracte, en
funció de l’amortització de la màquina.
Maquinaria aliena: certificat - degudament signat per l’empresa propietària/titular de la maquina
- amb el preu hora aplicat i compromès amb el licitador.
Materials: certificats dels subministradors respecte dels preus unitaris compromesos amb el
licitador, degudament signats pel subministradors.
Subcontractistes: per a les parts d’obra previstes amb empreses subcontractades s’hauran de
presentar els corresponents compromisos amb els subcontractistes, justificats i detallats en les
mateixes condicions assenyalades en aquesta clàusula respecte de la mà d’obra, maquinaria i
materials.
Qualsevol altre justificació certa i que no admeti dubtes en relació a les condicions de l’oferta
presentada.
Es fa constar, a efectes de l’admissió/exclusió de les justificacions referides que en cap cas
podran anar en contra de les normes específiques reglamentaries i/o administratives que li
siguin d’aplicació i per tant, els preus aplicats hauran de respectar els mínims normatius
(especialment a la mà d’obra, per tal de garantir la protecció de l’ocupació i les condicions de
treball vigents en salaris i categories professionals, segons el conveni laboral aplicable). Així
mateix, per admetre l’oferta s’hauran de justificar tots i cadascun dels apartats i per tant, la no
admissió d’una justificació s’estén a tota l’oferta.
12.d) Si, un cop tramitat el procediment a que fan referència els apartats anteriors, l’òrgan de
contractació considera, en base a la justificació presentada i als informes emesos, que l’oferta
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o
desproporcionats, l’oferta serà exclosa.
CLÀUSULA 13 Adjudicació, notificació i publicació
13.a) L’adjudicació es dictarà per l’òrgan de contractació competent en els termes que fixa el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, prèvia fiscalització de l’expedient i en
resolució motivada, sobre la proposta justificada de la Mesa de contractació, a favor de les
proposicions dels licitadors amb suficient capacitat i solvència que, de conformitat amb els
criteris de valoració establerts en aquest plec, hagin presentat les ofertes més avantatjoses per
a cada lot objecte de licitació i hagin aportat en temps i forma la documentació requerida en
l’apartat 10.c) d’aquest plec.
13.b) L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats, com tampoc
podrà adjudicar el contracte a favor d’una oferta inclosa en valors presumptament anormals o
desproporcionats si no se n’ha confirmat la viabilitat d’acord amb el procediment assenyalat en
la clàusula 12 d’aquest plec.
13.c) Les adjudicacions es notificaran a tots els licitadors i es publicarà simultàniament al perfil
de contractant de l’ajuntament, de conformitat amb el que estableix la normativa esmentada,
amb indicació del termini per a la formalització dels contractes i el detall dels recursos escaients
que poden interposar.
Si algun interessat sol·licita informació, se li proporcionarà en el termini màxim de 3 dies hàbils.
13.d) Contra l’adjudicació del contracte es podran interposar els recursos administratius
ordinaris previstos als articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, dl procediment
administratiu comú de les administracions públiques en concordança amb l’article 40 del
TRLCSP.
CLÀUSULA 14 Perfecció i formalització del contracte
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14.a) Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització. A partir d’aquest moment els
adjudicataris i l’ajuntament queden obligats al seu compliment i els són d’aplicació les
disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció, en el ben entès que el
corresponent document administratiu s’ha d’ajustar i recollir amb exactitud les condicions de la
licitació.
14.b) L’ajuntament i els adjudicataris signaran els documents administratius de contracte dins
dels 15 dies hàbils següents al rebut de la notificació de l’adjudicació per part de tots els
candidats i licitadors, tal i com preveu l’article 156.3, darrer incís. Aquest document constituirà
títol suficient per accedir a qualsevol registre; i en cap cas s’iniciarà l’execució del contracte
sense aquest document.
Aquesta formalització inclourà la signatura dels plecs de clàusules administratives particulars
reguladores del contracte.
Quan el licitador hagi concorregut en proposta d’unió temporal d’empreses, el contracte es
formalitzarà a favor d’aquesta.
14.c) No obstant el que disposa l’apartat anterior, el contracte es podrà elevar a escriptura
pública, a petició de l’adjudicatari, cas en el qual aquest assumirà les despeses notarials,
fiscals, registrals i d’altre tipus que origini aquesta formalització.
14.d) Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, l’ajuntament
podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional
que, en el seu cas, s’hagués exigit la qual serà del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs.
Si les causes de la manca de formalització són imputables a l’ajuntament, s’indemnitzarà al
contractista els danys i perjudicis que la demora li hagi pogut causar.
14.e) Publicitat del contracte. La formalització del contracte es publicarà, tal i com preveu
l’article 154 del TRLCSP, en el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 15 Vigència del contracte
La vigència dels contractes que es derivin d’aquesta licitació començarà en la data que consti
a cadascuna de les Actes de comprovació del Replanteig, desprès de la formalització
documental i finalitzarà en la data que consti en les Actes de Recepció (una per a cadascun
dels lots adjudicats). No obstant això, el contracte tindrà eficàcia jurídica fins a la liquidació
definitiva i cancel·lació de la garantia del mateix.
CLÀUSULA 16 Drets i obligacions de les parts
16.a) General. Les condicions a què haurà de subjectar-se l’execució del contracte, així com
els drets i obligacions de les parts al respecte, són els que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable. En concret, el contracte s’executarà amb subjecció a les
clàusules incloses en aquest plec, a la documentació que forma cadascun dels projectes que
defineixin l’objecte dels lots d’aquest contracte i d’acord amb les instruccions que per la seva
interpretació doni l’ajuntament als contractistes, a través del responsable del contracte.
16.b) Adreça a efectes de notificacions. Tret de manifestació en contrari per part del
contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, l’adreça
del contractista, tant material com electrònica, per tal d’efectuar tota mena de notificacions i
tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà la que consti a la declaració
presentada amb la documentació general (clàusula 9.c) apartat 2 en relació amb l’annex 2) i
que figurarà en el contracte corresponent.
16.c) Senyalització d’obres. Els contractistes tindran l’obligació d’adquirir, instal·lar,
eventualment reparar i desinstal·lar tant el cartell de publicitat de les obres com els cartells de
desviaments de trànsit i altres mesures de senyalització, des de l’inici al final de l’execució, en
llocs visibles, segons els models normalitzats que seran facilitats a l’empresa adjudicatària i es
col·locaran atenent a les instruccions que al respecte facilitin tant la direcció de les obres com
el responsable municipal del contracte.
16.d) Documentació d’obra executada o Projecte “AS BUILT”. Els contractistes estan obligats a
presentar, a partir de la recepció de les obres i abans de l’aprovació de la certificació final, la
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documentació necessària per elaborar el projecte "AS BUILT" de l’obra realment executada, en
els termes especificats en la clàusula específica 9.
CLÀUSULA 17 Condicions especials d’execució
17 a) Condició d’execució específica de caràcter tècnic. Els contractistes executaran les obres
segons les prescripcions tècniques del corresponent projecte aprovat i en aplicació de les
bones pràctiques constructives. Si alguna partida no pogués executar-se, el contractista haurà
de substituir-la per altra que no alteri substancialment el projecte ni el preu del contracte.
17.b) Condicions específiques de caràcter social. L’adjudicatari està obligat a l’acompliment de
les següents condicions:
1. Formalitzar UN nou contracte per cadascuna de les adjudicacions, durant la totalitat de la
vigència d’aquest contracte, bé directament en la seva execució i/o en tasques habituals de
l’empresa adjudicatària, amb persones amb discapacitat física, psíquica i/o amb risc d’exclusió
social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupats i tinguin dificultats importants per
integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius
enumerats a l’ article 2 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per
regular les empreses d’ inserció sociolaboral.. Si es tracta de persones amb discapacitat
podran realitzar tasques d’assistència o bé, si s’adscriuen a l’execució del
servei/subministrament, i s’ha d’acreditar que estan capacitades per realitzar els treballs
encomanats i sempre respectant la normativa de seguretat i salut laboral.
El compliment d’aquesta condició serà supervisat pel Servei d’Integració Socio-Laboral de
l’ajuntament de Badalona, que també haurà d’informar favorablement la proposta de
l’adjudicatari.
Per tal d’ acreditar el compliment d’aquesta condició especial d’execució s’hauran de presentar
els contractes de treball a què s’ha fet referència, acompanyat d’un informe del Servei
supervisor de la clàusula social en relació a la situació d’exclusió/discapacitat en què es troben
les persones a qui s’hagi contractat a resultes d’aquesta.
El compliment d’ aquesta condició no obliga a l’ empresa a continuar contractant o a garantir la
inserció dels treballadors una vegada finalitzada l’ execució d’ aquest contracte.
2. Presentar una declaració responsable en què l’administrador/apoderat del contractista es
comprometi a executar aquest contracte amb criteris d’equitat, ètics (compromís de respectar
els salaris mínims ètics dels treballadors adscrits a l’ execució d’aquest contracte) i de
transparència fiscal (compromís que els ingressos i/o beneficis procedents d’aquest contracte
seran declarats i liquidats conforme a la legislació vigent, sense que puguin utilitzar-se domicilis
fiscals en territoris que, d’acord amb la normativa legal vigent i reglamentària de la CCAA i de
l’Estat, tinguin la consideració de paradisos fiscals, bé directa o indirectament mitjançant filials o
empreses del mateix grup empresarial).
17.c)Condicions específiques de caràcter mediambiental.
1. Els adjudicataris estan obligat a presentar abans de l’inici de les obres, un Pla de gestió de
residus que haurà de ser informat favorablement pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’ajuntament. Abans de la liquidació del contracte, s’hauran de presentar els documents
justificatius del seguiment i el Certificat de Gestió corresponent.
2. Durant l’execució de les obres, tant el contractista principal com els subcontractistes que
intervinguin hauran d’adoptar mesures de correcció de contaminació acústica i de pols, les
quals hauran de ser proposades per l’adjudicatari amb la conformitat del Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’ajuntament.
CLÀUSULA 18 Modificació del contracte
No es preveu la modificació d’aquest contracte, essent d’aplicació el previst en els articles 105 i
següents del TRLCSP i normes que siguin d’aplicació en funció de modificacions normatives.
En tot cas, no s’entendran com a modificacions contractuals les substitucions d’unitats i/o
partides d’obra que resultin necessàries en l’execució per causes tècniques i/o necessitats
sobrevingudes, sempre que estiguin prèviament justificades per la direcció facultativa i el
responsable municipal del contracte, no suposin una variació del projecte que defineix l’objecte
del contracte i els preus que s’apliquin estiguin fixats contradictòriament i aprovats per l’òrgan
de contractació - en els terme que estableix l’article 158 del RGLCAP - a partir dels preus de
partides similars del projecte i/o de referència ITEC.
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CLÀUSULA 19 Règim de pagament
19.a) El preu total del contracte s’abonarà a partir de les factures expedides vàlidament pel
contractista-adjudicatari, que - de forma electrònica d’ acord amb les previsions de la llei estatal
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic - presenti el contractista, sempre i quan aquestes reuneixin els
requisits reglamentaris i siguin conformades pel responsable del contracte, per imports
equivalents a les quantitats que acreditin les corresponents certificacions d’obres que emetran
mensualment la direcció facultativa i el responsable municipal del contracte, a compte del preu
total.
19.b) L’adjudicatari presentarà les factures de forma electrònica.
19.c) L’abonament parcial del preu del contracte és realitzarà dins del termini legalment previst
computat en dies naturals i de conformitat amb el que disposen els arts. 216, 217 i 232 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 147 i següents del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, prèvia aprovació per l’òrgan competent,
del reconeixement de l’obligació contreta i de l’ordre de pagament. Els requisits de facturació
s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte estableixin les disposicions de
caràcter general aplicables o les bases d’execució del pressupost o altra normativa municipal.
CLÀUSULA 20 Revisió de preus
Per aplicació del que disposa l’article 89.1 del TRLCSP en relació amb la clàusula 4 (termini
d’execució inferior a un any), no procedeix la revisió de preus.
CLÀUSULA 21 Cessió i subcontractació
21.a) Cessió. L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, de conformitat amb
els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
21.b) Subcontractació
1. Règim general d’aplicació. Les subcontractacions s’han de realitzar de conformitat amb els
requisits assenyalats tant a l’article 227 del TRLCSP, com a la Llei 32/2006 de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (LSSC). En tot cas les
prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracte amb tercers no podrà excedir el 50% de
l’import d’adjudicació.
2. Comunicació de les subcontractacions i compliment de la LSSC (Model orientatiu en l’annex
5). L’adjudicatari podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte prèvia comunicació
expressa i per escrit a l’òrgan de contractació de la Corporació. Aquesta comunicació haurà de
contenir les dades següents:
Identificació del subcontractista
Determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista
Import de les prestacions subcontractades
Declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’empreses Acreditades,
del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en l’art. 41 i 2.a de la LSSC
Justificació de la solvència tècnica del subcontractista
Acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)
Si l’ajuntament no manifesta expressament la seva oposició al subcontracte pretès, s’entendrà
autoritzat sens perjudici de la comprovació de les dades del mateix que pugui realitzar abans
de la liquidació del contracte.
3. Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei de la
subcontractació en el sector de la construcció, especialment de l’existència del LLIBRE DE
SUBCONTRACTACIÓ en l’obra degudament complimentat i la no superació dels nivells de
subcontractació autoritzats, així com del compliment de les obligacions laborals i amb la
Seguretat Social exigibles a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es
determinin, en execució d’aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva d’habilitació de
l’esmentat llibre, haurà de complimentar-se la fitxa que s’incorpora com annex a la Llei.
4. L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés
d’execució de l’obra objecte del contracte que regula el present plec, serà considerat
incompliment contractual molt greu, amb la penalització màxima prevista al TRLCSP.
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5. Les responsabilitats que poguessin reclamar-se solidàriament o subsidiàriament a
l’ajuntament per incompliment de l’adjudicatari o d’algun dels subcontractats de les obligacions
derivades de la llei de la subcontractació, de les establertes en la normativa laboral, fiscal o de
Seguretat Social, seran repercutides en concepte d’indemnització a l’adjudicatari per
l’ajuntament.
CLÀUSULA 22 Causes de resolució
22.a) La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel previst en els articles 223 a
225 del Text de Refós de la Llei de contractes del sector públic i amb caràcter específic, en
relació al contracte d’obres, pel que estableixen els articles 237 a 239 de l’esmentada norma,
així com també pels articles 109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
22.b) Seran causes específiques de resolució del contracte les següents:
Qualsevol canvi en la oferta imputable al contractista invocada per la consecució d’aquest
contracte o per qualsevol altre motiu.
Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’ annex 2
i/o DEU (relatiu al model de declaració responsable de capacitat) d’ aquest plec, quant a la
presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries, amb la TGSS i amb aquest Ajuntament, quan es constati amb
posterioritat a la presentació de la documentació acreditativa del pagament d’aquestes
obligacions la posterior falta de pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la
devolució del rebut emès, de conformitat amb allò previst a l’article 34.1 de la Llei 16/2009, de
13 de novembre, de Serveis de Pagament, que va suposar la transposició a l’ordenament
jurídic espanyol de la Directiva Europea 2007/64/EC de Serveis de Pagament.
L’incompliment de la clàusula específica d’execució d’ordre social prevista en la clàusula 17.b1), per la seva repercussió social i a l’empara de l’establert en l’article 223, apartat h) del
TRLCSP. Per tant, s’exclou del règim jurídic general previst a la clàusula següent pels supòsits
d’incompliments contractuals que donaran lloc a l’imposició de penalitzacions.
CLÀUSULA 23 Incompliments i penalitzacions
23.a) L’incompliment de qualsevol dels elements que conformen aquesta contractació i que es
recullen especialment com a obligacions essencials en les clàusules 16 i 17 (amb l’excepció del
previst a l’apartat b-1) d’aquesta), donarà lloc a l’imposició de penalitzacions al contractista. En
concret, serà d’aplicació prevalent el següent:
Compliment defectuós. En el compliment defectuós de qualsevol de les fases del contracte
s’imposaran les següents penalitats:
Com a regla general, l’ajuntament podrà imposar penalitzacions, en el moment de detectar
l’incompliment, en quantia equivalent a l’1% del preu del contracte.
Si en el moment de la recepció les obres no es troben en condicions de ser rebudes per causes
imputables al contractista, especialment en matèria de jardineria si l’hagués, com a regla
general, la quantia serà l’1% del preu final del contracte.
Si es manté el compliment defectuós del contracte i de forma motivada l’òrgan de contractació
estima que l’interès públic està perjudicat, la quantia de les penalitzacions podrà ascendir fins a
un 5% o fins el màxim legal del 10% respectivament, sempre en aplicació de la proporcionalitat
prevista a l’article 212 del TRLCSP.
Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin directament imputable incorres en
demora, tant en relació al termini total com en relació als terminis parcials fixats en el pla d’obra
aprovat, s’aplicarà el que disposa l’article 212 del TRLCSP.
Les quanties de les penalitzacions que procedeixin per aquesta causa seran las establertes pel
compliment defectuós del contracte.
23.b) La reiteració de l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la gravetat del
mateix. En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de la seva obligació
que legalment li pertoca pel que fa a la reparació dels defectes.
23.c) L’import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant la
minoració del seu import en la certificació del període o, si no es possible, en la liquidació
d’aquest, i respondrà en tot cas les garanties constituïdes pel contractista.
CLÀUSULA 24 Extinció del contracte i termini de garantia
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24.a) El contracte s’extingirà per compliment o per resolució anticipada en els supòsits
previstos a l’article 223 del TRLCSP.
24.b) El contracte s’entendrà complert quan les obres i serveis que constitueixen el seu objecte
s’hagin executat en la seva totalitat. Com a norma general, en el termini d’un mes a comptar
des de la realització complerta dels treballs, es signarà l’Acta corresponent a cadascun dels lots
inclosos en el contracte per formalitzar el lliurament de les obres i del servei.
24.c) Es fixa un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la data que consti en l’Acta de
Recepció de la prestació contractada, excepte que de les condicions de l’oferta es determini
altre termini.
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions del contractista, així
com pel que fa a la facultat de l’administració de, en cas d’incompliment, executar a costa
d’aquell els treballs necessaris per a la conservació de l’obra.
24.d) Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de
garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran suportats per la
corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que faci les obres de
reparació.
CLAUSULA 25 Liquidació del contracte
25.a) A partir de la signatura de l’Acta de Recepció es tramitarà, si procedeix, la liquidació
provisional del contracte, segons la medició general realitzada i la corresponent certificació
final, en els termes dels articles 235.1 del TRLCSP i art. 166 del RGLCAP.
25.b) Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es tramitarà la
liquidació definitiva del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
CLAUSULA 26 Jurisdicció
26.a) Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la
via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciós administrativa.
26.b) Per a totes les qüestions sorgides de la interpretació i el compliment del contracte
ambdues parts contractants se sotmeten expressament a la resolució jurisdiccional de l’ordre
contenciós administratiu corresponent a Badalona.
26.c) Els empresaris estrangers deuran presentar una declaració de submissió a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre competents, per a totes les incidències que
de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
CLÀUSULA ESPECÍFICA 1 Projecte i documentació contractual
A) Les obres i el servei que constitueixin l’objecte del contracte són les que defineix i es
detallen amb precisió en el projecte global aprovat per resolució de l’alcaldessa (en avocació)
en data 15 de juny de 2017 i ratificat per la Junta de Govern Local en sessió de datat10 de juliol
següent.
B) Tindran caràcter contractual tots els documents que integren l’esmentat Projecte i que
són,per a cadascun dels lots, les memòries, els plecs de prescripcions tècniques, especialment
les particulars, els pressuposts integrats per l’estat d’amidaments, els preus unitaris i
descomposts i el resum del pressupost, els plànols, i els corresponents estudis de seguretat i
salut, així com la Memòria Valorada del servei.
CLÀUSULA ESPECÍFICA 2 Classificació i/o solvència
Per tractar-se d’una licitació en lots en la qual, els Lots 1 i 2 tenen un valor estimat superior a
500.000 €, la solvència econòmica i financera i Tècnico-professional haurà d’acreditar-se:
LOT 1  classificació en Grup G, subgrup 4, categoria 4;
LOT 2  Grup I, subgrups 1 i 6/7, categoria 3;
Pel LOT 3 no es requereix classificació per no ser obligatòria i s’admet com a justificació de
solvència la següent:
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- Una relació dels treballs realitzats per a administracions públiques locals, relacionats amb
l’objecte del contracte en la qual, caldrà acreditar un mínim de 5 projectes, realitzats els darrers
5 anys, la suma dels quals superi els 300.000 €. La relació assenyalada ha de detallar el nom
del projecte, l’ajuntament , l’import , les dates i la persona de contacte.
- Respecte a la solvència tècnico-professional, els licitadors han d’acreditar un perfil
especialitzat als requeriments ja assenyalats i al menys, acumular un mínim de 3 projectes en
administracions públiques locals en els darrers 3 anys, amb la tecnologia SIG compatible amb
la de l’Ajuntament de Badalona; així com ser proveïdor de solucions SIG per a la gestió
d’activitats i expedients de via pública.
CLÀUSULA ESPECÍFICA 3 Terminis d’execució total, parcials, programa de treball i recepcions
parcials
Els terminis totals per a l’execució dels diversos treballs, tal i com especifica la clàusula general
4, serà:
Lot 1 Reaglomerat de carrers 2 MESOS
Lot 2 Millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat
públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city als carrers 4 MESOS
Lot 3 Sistema de gestió de señalèptica d’empreses als carrers 3 MESOS
Totes les obres s’hauran d’executar de forma simultània, partir de la data que consti en l’Acta
de Comprovació del Replanteig, d’acord amb els propis terminis d’execució que s’indiquen. En
el cas de concurrència de lots en el mateix adjudicatari no s’admetrà l’execució consecutiva.
B) L’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització del contracte,
així com els terminis parcials que es derivin del pla de treball que haurà de presentar a la
signatura del contracte. No obstant això, el contractista podrà desenvolupar els treballs amb
més celeritat de la prevista, tret que hi hagués raons per estimar-ho inconvenient, a criteri
justificat de la direcció facultativa.
C) Si la direcció facultativa això ho estima pertinent, a requeriment de l’empresa adjudicatària,
es podran formalitzar recepcions parcials en els termes de l’article 235.5 del TRLCSP. En tot
cas, per raons d’interès públic, es podran posar en servei part de les obres, prèvia justificació
de la direcció facultativa i del responsable municipal del contracte, en els termes de l’apartat 6è
de la referida norma.
CLÀUSULA ESPECÍFICA 4 Responsable del contracte i direcció de les obres
A) En compliment del previst en l’article 52 del TRLCSP es designa com a responsables
municipals dels contractes als tècnics del Servei de Via Pública i Mobilitat de l’Àrea de Via
Pública i tècnic d’Informàtica adscrit al Gabinet estratègic de l’ajuntament.
B) La Direcció Facultativa serà designada, amb independència del responsable municipal del
contracte, entre els tècnics municipals de l’esmentat servei i exercirà les funcions de
direcció,inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra
contractada. El coordinador de seguretat i salut serà contractat externament i exercirà les
funcions que la normativa li atribueix, sens perjudici de que un tècnic municipal competent
s’assigni per al seu seguiment.
C) El contractista haurà de designar un Delegat d’obra, amb titulació mínima obligatòria
d’arquitecte tècnic, aparellador, enginyer tècnic o títol oficial equivalent, amb experiència
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. Les dades d’aquest
professional s’hauran de comunicarà abans de l’inici de l’obra a la direcció facultativa i al
responsable municipal del contracte, atès que en l’obra tindrà la representació directa del
contractista.
D) Durant l’execució de les obres, el Delegat de l’obra, en nom del contractista, haurà de tenir
cura de l’estat general de l’obra. En cas d’abandonament de l’obra, tant respecte del personal
com de les mesures de seguretat i salut en la construcció previstes al Pla corresponent,
s’aplicaran per analogia les sancions previstes en la clàusula general 22 d’aquest plec, previ
informe de la direcció facultativa i del responsable municipal del contracte.
E) Les incidències de tota mena que es produeixin durant l’execució de les obres hauran de ser
anotades en el Llibre d’Ordres que es facilitarà al contractista en l’Acta de comprovació del
replanteig o document equivalent. Qualsevol altre incidència que per la seva naturalesa no sigui
formulada en el “Llibre d’Ordres”, es recollirà, d’acord amb el que preveu la clàusula 49 del Plec
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General, bé en el Llibre d’incidències de l’obra, o bé en Actes de les reunions amb la Direcció
facultativa i el responsable del contracte.
F) El delegat d’obra i/o un representant de l’empresa contractista haurà d’aportar, juntament
amb la relació de treballs executats en el període que s’acompanya a cadascuna de les
certificacions d’obres, un certificat assenyalant si s’han celebrat subcontractacions durant el
període certificat, les parts d’obra subcontractades - en unitats i preus -, i el nom (amb CIF) de
les empreses subcontractades. En cas de no haver-ne subscrit cap, es farà constar
expressament.
CLÀUSULA ESPECÍFICA 5 Expedició de certificacions
A) L'import de les obres i servei executades durant un període s’acreditarà mitjançant certificats
mensuals, per a cadascun dels lots adjudicats de forma separada, expedits per la Direcció
facultativa i amb la conformitat del responsable municipal del contracte. Aquests certificats
aniran acompanyats per una relació d’unitats i preus dels treballs efectivament executats durant
el període, elaborada per l’empresa adjudicatària.
Les certificacions d’obres a compte hauran de presentar-se en els primers DEU DIES naturals
següents al mes que corresponguin.
B) La certificació d’obres justificarà una factura de l’empresa contractista, entesa com a
pagament a compte del preu final, pel mateix import acreditat en aquesta, la qual s’ajustarà al
previst en la clàusula general 19. També s’ajustarà al previst en l’esmentada clàusula les
factures pel servei realitzat respecte del Lot 3.
C) Tant la certificació d’obres d’un període com la corresponent factura s’hauran d’emetre en el
temps i forma que determina la normativa de contractació aplicable.
CLAUSULA ESPECÍFICA 6 Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinària adscrits a
les obres
El contractista dels Lots 1 i 2 tindrà dret a percebre acomptes per les operacions preparatòries
sempre que es puguin justificar i tinguin la conformitat expressa de la direcció facultativa i del
responsable del contracte.
CLAUSULA ESPECÍFICA 7 Despeses per d’assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i
informes específics
D’acord amb allò que preveu la clàusula 53.2 del Plec General d’Obres de l’ajuntament, les
despeses que s’originin per la realització dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i
dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció facultativa, que resultin pertinents
en cada cas, seran a càrrec del contractista fins al límit del 1,5% de l’import del tipus de
licitació.
Les despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran d’acord amb allò que preveu
l’esmentada clàusula del Plec General.
CLAUSULA ESPECÍFICA 8 Pla de seguretat i salut
A) En el termini màxim de DEU DIES hàbils des de la notificació de l’adjudicació, els
contractistes dels Lots 1 i 2 presentaran el Pla de seguretat i salut en el treball a l’òrgan de
contractació, el qual l’aprovarà previ informe favorable del coordinador de seguretat i salut i
sempre abans de l’inici de les obres.
B) L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a les sancions previstes a la clàusula general
23 sense que el contractista pugui reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.
CLAUSULA ESPECÍFICA 9 Documentació “as built” i/o plànols de constància
Tal i com estableix la clàusula general 16.d), juntament amb la presentació de la certificació
final de l’obra (liquidació provisional) i abans de la seva aprovació, el contractista està obligat a
presentar en el Servei de Via Pública i Mobilitat de l’Àrea de Via Pública, la documentació
necessària per elaborar l’expedient d’obra executada o "as built" segons el protocol descrit en
l’annex 6 que s’acompanya a aquest plec i que es considera d’obligat acompliment.
L’incompliment d’aquesta condició suposarà la paralització de la tramitació de la certificació
final del contracte i la imposició de les penalitzacions previstes per a l’incompliment defectuós
del mateix.
V. ANNEXOS:
1.- Model de Proposició econòmica (sobre núm. 2). Aquest model es obligatori per a cadascun
dels lots, tal com estableix la clàusula general 9.d) punt 2.
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2.- Model de Declaració responsable de requisits previs de contractació que es menciona a la
clàusula 9.c), apartat 2 (sobre núm. 1). Aquest document serà UN sol exemplar de cada
empresa licitadora per ser comú per a tots els lots.
2/bis.- Model Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
3.- Model d’autorització de sol·licitud de dades a l’Agència Tributaria i/o Tresoreria de la
Seguretat Social, per tal de contractar amb les administracions públiques, segons clàusula
9.c), apartat 2.1. Aquests documents seran UN sol exemplar de cada empresa licitadora per ser
comú per a tots els lots.
4.- Model d’adscripció de mitjans i/o subcontractació que s’esmenta en la clàusula específica 2
en relació amb la solvència tècnica requerida per a cada lot (sobre núm. 1).
5.- Model de comunicació obligatòria de subcontractació
6. Protocol d’expedient d’obra acabada o “as built”, segons clàusula específica 9.
(.../...)
ANNEX 1 OBLIGATORI PER A CADASCUN DELS LOTS LICITATS: Model de Proposició
econòmica (sobre núm. 2)
En/Na........................................., amb NIF núm. ................., en nom propi o en representació de
l’empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. ..........,
MANIFESTA:
1. Que, assabentat/da de les condicions exigides per optar al contracte l’execució de Diversos
treballs de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència
energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i
sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli
Gàlvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av Alfons XII de Badalona, en cas de
resultar adjudicatari del LOT ....... es compromet a executar-la amb subjecció estricta al projecte
aprovat i a aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació.
2. Que la seva oferta per a l’execució del LOT ....... que es licita és la següent:
El PREU és per import total, IVA inclòs, de ___________€ [aquesta quantitat haurà
d’expressar-se en lletres i xifres. En cas de discrepàncies prevaldrà l’import expressat en
lletres] del qual la quantitat de _________ € és el valor estimat i la resta, d’import _____ és
l’IVA.
Aquesta oferta representa una baixa sobre el tipus de licitació de ..... %
Per als Lots 1 i 2 MILLORES ofertes (descripció de l’actuació i import -IVA inclòs- referides al
lot pel qual es licita):
LOT 1 – REAGLOMERATS:
Tram 1: Alfons XII entre avda. Maresme i Juli Gàlvez Brusson:
Superfície : 3.070 m2, Cost Execució Material: 47.665,32 €
Tram 2: Alfons XII entre Juli Gàlvez Brusson i Sant Lluc
Superfície : 2.067 m2 Cost Execució Material: 70.204,86 €
Tram 3: Alfons XII entre Sant Lluc i Tortosa
Superfície : 606 m2
Cost Execució Material: 11.516,93 €
Tram 4: Alfons XII entre Tortosa i Antoni Bori
Superfície : 1.270 m2 Cost Execució Material: 23.019,11 €
LOT 2 – EFICIENCIA ENERGÈTICA i ENLLUMENAT:
a.1) Millores enllumenat públic:
1 Substitució llumeneres existents per altres de les mateixes característiques definides en el
projecte, en els següents quadres afectats i/o dins del àmbit del polígon sud:
Quadre AY
Industria Entre Maresme i Juli Gàlvez i Brusson

17 p.ll.

Juli Gàlvez i Brusson

2 p.ll.
19 p.ll.

Quadre CS
Eduard Maristany

20 p.ll.

Manuel Fernandez Marquez

37 p.ll.
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Juli Gàlvez i Brusson

11 p.ll.

Teixidores

3 p.ll.
71 p.ll.

Quadre CW
Mova

24 p.ll.

De la Bòrax

9 p.ll.

Francesc Teixidors

23 p. ll.

Del Carbó

5 p.ll.
61 p.ll

Quadre

Pressupost

Quadre AY

13.699,29 €

Quadre CS

51.192,10 €

Quadre CW

57.333,64 €

Total

122.225,03 €

Als efectes de la seva admissió s’adjunta respecte del preu, pressupost desglossat amb preus
aplicats. Respecte de les millores, descripció d’unitats, comparatiu de preus descomposts i
oferts i valoració econòmica detallada i respecte del termini, planning detallat parcial i total.
(Lloc, data, signatura del licitador/representant, i segell de l’empresa).
ANNEX 2: Model de declaració responsable de requisits previs de contractació (sobre núm. 1)
LLOC i DATA
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la
Societat.............................................,
amb
CIF
núm......................................................
domiciliada a ...................., davant de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Badalona i en
relació a la licitació relativa a Diversos treballs de Millores urbanes a la zona industrial
Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de l’enllumenat públic,
implantació de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de señalèptica d’empreses
en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge
Moixó i Av Alfons XII de Badalona,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1) Que el/la sotasignat/ada té poders suficients de representació de l’esmentada
empresa/entitat i per tant, pot comprometre-la davant l’ajuntament de Badalona en aquest
procediment de contractació, en virtut de poders/acords atorgats [especificar acords i/o
escriptures d’apoderament]
2) Que l’empresa/entitat està legalment constituït/ïda i habilitat per a l’exercici de l’activitat
objecte del contracte, ja que el seu objecte social és [redacció segons escriptures i/o
documents societaris fundacional, modificació, fusió, transformació, etc] segons
escriptures/acords [indicar-los] vigents.
Per a l’exercici d’aquesta activitat està donat/ada d’alta en el cens d’empresaris i professionals
de l’agència Tributària i a la matrícula de l’Impost Sobre Activitat Econòmiques, sota
l’epígraf/els epígrafs núm.: descripció; núm.: descripció; etc. i aquests estats d’alta continuen
vigents.
3) Que l’empresa/entitat compleix amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica
o professional requerits en la clàusula específica 2 del plec que regeix aquesta contractació.
4) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, no té
cap deute pendent amb l’ajuntament de Badalona, i no es troba inclòs en cap de les
prohibicions per contractar amb el sector públic en general ni amb l’administració pública en
particular que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, ni
per derivació d’altres empresaris com a conseqüència de transformació, fusió o successió
empresarial.
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5) Que aquesta empresa/entitat accepta expressament, tal i com preveuen l’article 146.d) i la
Disposició Addicional 15ª del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, rebre totes
les notificacions, comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment de contractació de referència, inclosos els aclariments i actes d’adjudicació per
mitjans electrònics. Als efectes assenyalats es presenta la següent adreça electrònica:
...............@.............
6) En cas d’empresaris estrangers. Que aquesta empresa/entitat manifesta expressament la
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre competents, per a
totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
Així mateix ES COMPROMET a aportar la documentació oficial justificativa de tots aquests
extrems i qualsevol altra que li sigui requerida per part de l’ajuntament, en compliment del
previst en els articles 146.1 i 151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
EMPRESA:
(signatura del licitador/representant, i segell de l’empresa )
ANNEX 2/bis: Model Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
El Reglament (UE) núm. 2016/7 estableix el formulari normalitzar del DEUC,disponible a la
pàgina web https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf ).
Podeu consultar la informació relativa al formulari normalitzat del DEUC, segons l’article 59 de
la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell a través del següent enllaç:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:003:TOC)
Les empreses que optin per la presentació d’aquest document poden descarregar l’arxiu “xlm” i
complimentar-lo a través de l’aplicatiu que es troba al següent enllaç:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Aclariments:
- PART IV: Criteris de selecció. L’operador econòmic podrà complimentar només la secció de la
part IV, ometent qualsevol altra secció.
- Quan un grup d’operadors econòmics, incloses les associacions temporals, participin
conjuntament en el procediment de contractació, s’haurà de presentar un DEUC separat, en
què figuri la informació requeria a les parts II a V, per cadascun dels operadors econòmics
participants.
ANNEX 3: Model d’autorització de l’interessat a l’Ajuntament de Badalona per sol·licitar dades a
l’agència Tributaria i/o Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions amb elles, als efectes de contractar amb les administracions públiques.
(S’ha de presentar una per l’agència Tributaria, i altra per la Seguretat Social)
“La persona sotasignat autoritza a l’AJUNTAMENT DE BADALONA perquè sol·liciti de
l’agència Estatal de l’Administració Tributària/Tresoreria General de la Seguretat Social les
dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries per comprovar el compliment
dels requisits establerts en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i demés
normativa de desenvolupament, en el procediment de contractació administrativa de Diversos
treballs de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència
energètica i ampliació de l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i
sistema de gestió de señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli
Galvez Brusson, Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av Alfons XII de Badalona.
La present autorització s’atorga exclusivament pel procediment esmentat anteriorment i en
aplicació del que estableix la Disposició Addicional Quarta de la Llei 40/1998, que manté la
seva vigència després de l’entrada en vigor del Real Decret Legislatiu 3/2004, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i en l’article 95.1
k) de la Llei 58/2003, General Tributària, que permet, prèvia autorització de l’interessat, la
cessió de les dades tributàries que precisen les AA.PP pel desenvolupament de les seves
funcions.
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A- DADES DEL CONTRACTISTA
COGNOMS NOM/ RAÓ SOCIAL
NIF

FIRMA EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES

B- DADES DE L’AUTORITZANT ( NOMÉS EN EL CAS DE QUE SIGUI UNA PERSONA
JURÍDICA O UNA ENTITAT DE L’ARTICLE 35.4 DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA).
COGNOMS I NOM
NIF
ACTUA EN QUALITAT DE
FIRMA

..................., ................ de ...................de.............
NOTA: L’autorització concedida pel sotasignat pot se revocada en qualsevol moment
mitjançant escrit dirigit a l’AJUNTAMENT DE BADALONA.”
ANNEX 4: Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (sobre núm. 1
especificant en el seu cas, els mitjans per a cadascun dels lots)
LLOC i DATA
En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en
representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,
DECLARA:
Que si resulta adjudicatari del contracte de Diversos treballs de Millores urbanes a la zona
industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de
l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de
señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Galvez Brusson,
Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av Alfons XII de Badalona, LOT núm ........., es
compromet a executar les parts del contracte que es descriuen mitjançant les
subcontractacions següents:
- [... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista
i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
- [...indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i
acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
- [...]
EMPRESA:
(signatura del licitador/representant, i segell de l’empresa )
ANNEX 5: Model de Comunicació de subcontractació
En/Na........................................., amb NIF núm. ................., en nom propi o en representació de
l’empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. ..........,
MANIFESTA:
1. Que és adjudicatari del contracte per a l’execució de Diversos treballs de Millores urbanes a
la zona industrial Badalona Sud: Reaglomerat, millora d’eficiència energètica i ampliació de
l’enllumenat públic, implantació de fibra òptica i de serveis smart city i sistema de gestió de
señalèptica d’empreses en Av Maresme, c/ Indústria, c/ Guifré, c/ Juli Gàlvez Brusson,
Passatge de Doplà, Passatge Moixó i Av Alfons XII de Badalona, LOT núm. ........, de Badalona,
segons resolució de data dd/mm/aaaa i contracte signat el dd/mm/aaaa.
2. Que per a l’execució de l’esmentat contracte li és necessari subcontractar l’execució parcial,
segons les determinacions següents:
Identificació del subcontractista
Determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista
Import de les prestacions subcontractades
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Declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’empreses Acreditades,
del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en l’art. 41 i 2.a de la LSSC
Justificació de la solvència tècnica del subcontractista
Acreditació de la inscripció del subcontractista en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)
3. Que tots els documents relacionats amb aquesta subcontractació es presentaran davant
l’ajuntament quan així ho requereixi, a efectes de la comprovació del compliment del que
preveuen la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el
RD 1109/2007 que la desenvolupa parcialment.
Per tant, per donar compliment al que disposen l’article 227.2.b) del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la clàusula 21.b) del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen aquest contracte COMUNICO a l’ajuntament de Badalona, com a òrgan de
contractació la intenció de formalitzar el/los subcontracte/s assenyalat/s en els termes de
referència.
(Lloc, data, signatura del licitador/representant, i segell de l’empresa)"
ANNEX 6: Documentació d’obra executada o “as built”
A partir de l’Acta de lliurament i recepció i sempre abans de signar la certificació final, el
Contractista adjudicatari, haurà de presentar en el Servei de Via Pública i Mobilitat de l’Àrea de
Via Pública (responsable del contracte) la documentació necessària per elaborar l’expedient
d’obra acabada o Projecte “as built”, amb l’antelació necessària perquè la direcció facultativa de
l’obra procedeixi a la seva revisió i acceptació.
Aquesta documentació haurà de presentar-se segons el protocol que es descriu a continuació:
Una còpia en format paper de cadascun dels documents requerits, enquadernats per separat
en format DIN-A4 i (els plànols en format DIN segons escala plegats en format A4)
Una còpia en format digital DVD que inclourà la totalitat de la documentació (plànols en format
pdf i dwg, i la resta de documentació en format pdf)
Els documents que deuran formar part del projecte “as built” són:
DOCUMENT 1.- PLÀNOLS AS BUILT OBRA EXECUTADA
S’inclouran tots els plànols que defineixin l’obra realment executada, a color, format DIN i
escala intel·ligible, amb trames i llegendes necessàries per a la seva comprensió seguint els
criteris de la documentació gràfica del projecte executiu, amb coordenades referides a la xarxa
geodèsica de 5è ordre municipal (UTM, EDSO, Elipsoide de Hayford, fus 31). Cotes absolutes
referides al nivell mig d’Alacant, Geoide CAT 70260.
planta definició materials: especificació dels diferents tipus de materials, etc..., amb la seva
llegenda corresponent (vorades, paviments, tipus de ferms, mobiliari urbà, etc...). Detalls de
secció/ns tipus de ferms.
planta clavegueram: especificació de la xarxa realment executada (canonades, pous,
embornals, escomeses domiciliàries, etc...), amb el seu traçat, materials, detalls d’execució de
pous i elements singulars, cotes en pous de pas d’aigües i rasant de tapes. Perfil longitudinal
de la xarxa realment executada.
planta jardineria: especificació de la disposició i de les diferents tipologies d’elements
d’enjardinament.
planta instal·lació de rec: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva
llegenda corresponent (escomesa, programador, xarxa distribució, diàmetres de canonades,
valvulería, etc...), i esquema unifilar de la instal·lació.
planta Mitja/Baixa tensió: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva
llegenda corresponent (xarxa distribució, E.T., etc...)
planta Aigua potable: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva
llegenda corresponent.
planta Telecomunicacions: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva
llegenda corresponent (xarxa distribució, pericons, etc...)
planta Gas: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva llegenda
corresponent.
planta Serveis afectats: especificació dels desviaments i/o afectació de Serveis existents
durant l’execució de les obres.
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planta senyalització viària/semaforització: especificació dels diferents elements de senyalització
viària horitzontal i/o vertical, instal·lació de semaforització (xarxa distribució, quadres de
comandament, elements semaforització, etc...), amb la seva llegenda corresponent.
DOCUMENT 2.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC
En aquest apartat s’inclourà tota la documentació tècnica relacionada amb la instal·lació
d’enllumenat públic:
Projecte elèctric de legalització de la instal·lació VISAT.
Certificat d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.
Contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica.
Full d’homologació dels comptadors. (en cas de ser de propietat)
Acta inspecció ICICT.
Instància model ELEC1 sol·licitud Legalització.
Certificat Direcció i acabament de la instal·lació de Baixa Tensió.
En tot cas, s’haurà de presentar una memòria que incorpori els següents apartats:
1.- Dades del Titular
2.- Any de la instal·lació
3.-Ubicació de la instal·lació
4.-Zona envers Contaminació Lumínica (coordenades)
5.-Flux lluminós total
6.-Característiques i identificació d’aparells:
Làmpades: €radiància, lúmens,eficàcia,classe energètica, potencia Elèctrica.
Llum: FHSi
Projectors: orientació , direcció de Imax
Horari de funcionament.
Descripció sistemes de regulació i encesa.
7.-Càlculs luminotècnics
Valor il·luminació
Justificació Factor Manteniment
Intrusió lumínica
Justificació luminància
8.- Plànols que il·lustrin els punts de llum
9.- Annexes: Plànols
Fitxes tècniques de làmpades
Fitxes tècniques de llumeneres (amb diagrama fotomètric)
Fitxes tècniques de suports
Fitxes tècniques de sistema de telegestió
Fitxes tècniques de sistema de regulació
Càlculs luminotècnics
DOCUMENT 3.- CONTRACTES SUBMINISTRAMENTS
En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la contractació dels
subministraments dels serveis:
Escomesa aigua potable: per a cada escomesa (rec, fonts, etc...)
Contracte d’escomesa (documentació a tramitar directament per l’ajuntament)
Contracte manteniment comptador
Escomesa elèctrica: per a cada escomesa (enllumenat públic, semàfors, festius, etc...)
Sol·licitud de contractació (documentació a tramitar directament per l’ajuntament)
Contracte d’escomesa (documentació a tramitar directament per l’ajuntament)
DOCUMENT
4.CONTROL
DE
QUALITAT/REGISTRE
DE
MATERIALS
I
SUBCONTRACTISTES
4.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de
qualitat dels materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantía, etc...) i de les
seves instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de
control de qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció
facultativa.
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4.2 - També s’ha d’incloure en aquest apartat un dossier separat en matèria de jardineria, que
recollirà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels elements de
jardineria i del seu manteniment i com a mínim:
- Programa de manteniment durant el període de garantía (que haurà d’estar aprovat pel
Departament de Gestió del Verd urbà d’aquest ajuntament).
- Acreditació de l’autenticitat varietal del material vegetal amb Certificat de viver productor i
etiquetes normalitzades.
- En cas de vegetació importada, passaport fitosanitari, o en el seu defecte acreditació del viver
productor conforme el material vegetal s’ha subministrat lliure de qualsevol plaga.
- En cas de palmeres, passaport fitosanitari i certificat d’origen i lliure de plagues, així com la
justificació del compliment de la normativa específica pel que fa a la comercialització per evitar
la propagació del morrut.
- Instal·lació de rec: Certificació del tècnic director especificant el compliment de la normativa
vigent i resultats de les proves de pressió, estanquitat i bon funcionament de la instal·lació.
4.3 - Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial
Decret 105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició.
4.4 - Relació complerta de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents
durant el procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat
d’obra realitzada i/o subministrada (en concordança amb els certificats mensuals que en aquest
sentit s’han aportat, juntament amb les certificacions mensuals d’obra).
DOCUMENT 6.- LLIBRE D’ORDRES i/o D’ACTES DE VISITES D’OBRA
En aquest apartat s’inclourà còpia del Llibre d’ordres de l’obra i/o còpia de les Actes de visites
d’obres, degudament signades per tots els assistents.
DOCUMENT 7.- VIDEO INSPECCIÓ CLAVEGUERAM
Caldrà lliurar un vídeo d’inspecció de la xarxa de clavegueram executada (en format dvd). En
cas de deficiències caldrà realitzar nova inspecció fins la seva acceptació definitiva. >>
TERCER.- Aprovar l’inicio de la licitació i del procediment d’adjudicació del contracte, segons
allò previst als articles 110, 150 i 157 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) i al plec de clàusules administratives particulars aprovat a l’apartat anterior i, en
conseqüència, aprovar les despeses derivades d’aquesta contractació, les quals estan
finançades conjuntament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del Programa “Millores
urbanes polígons Industrials” i per l’ajuntament amb càrrec a fons propis municipals i que es
farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Op
Import
RC
12017000025592
1.461.562,50 €
Codi projecte: 2016-73-I
RC
12017000025593
634.742,00 €
20324000-1533-61101
RC
12017000025721
41.000,00 €
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.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 8
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10. Aprovar el reconeixement de crèdit per import de 14.077,01 euros en favor de
l’Associació PROA (PRO ACTIVA OPEN ARMS).
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Reconeixement de crèdit exercici 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Objecte de l’expedient: Reconeixement de crèdit de la factura presentada per l’ASSOCIACIÓ
PROA en relació als serveis de suport tècnic del projecte Lesbos-Badalona, compromeses amb
les persones refugiades i el medi ambient:
Expedient núm.: 61347048-FEXP2017/000001
Referència addicional: 49/ACDIV-18/17
Interessat: ASSOCIACIO PROA (PRO-ACTIVA “OPEN ARMS”) G66607938

Fets
En relació a l’expedient de reconeixement de crèdit de referència, s’han portat a terme, i
consten a l’expedient, les següents actuacions:
1. Factura presentada per L’ASSOCIACIÓ PROA (PROACTIVA “OPEN ARMS”) G66607938
en el Departament d’Intervenció Municipal en data 30/09/2017, que es relaciona a continuació
per import de 14.077,01 euros corresponent als serveis de suport tècnic per a l’execució del
projecte Lesbos-Badalona, compromeses amb les persones refugiades i el medi ambient:
Núm. Factura
2017/A/2017004

Data
30/09/2017

Import
14.077,01

Nif
ESG66607938

Tercer
ASOCIACION PROA
(PROACTIVA OPEN ARMS)

2. Conformitat de l’esmentada factura per part del tècnic habilitat en matèria de cooperació i pel
coordinador de Govern, Ricard Vilaregut Saez.
3. Informe tècnic emès en data 03/11/2017 pel tècnic habilitat en matèria de cooperació i pel
coordinador de Govern esmentat en el fet precedent mitjançant el qual informen favorablement
la tramitació de l’esmentada factura per mitjà d’un reconeixement de crèdit i el seu abonament
en ajustar-se als serveis prestats amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost
municipal següent:
Aplicació pressupostària
2017 N 61347000 3273 22799
2017 N 61347000 3273 22799

Id. Op.
Núm. Op.
A
12017000040430/1
A
12017000040360/1

Import
3.577,01
10.500,00

4. Informe jurídic emès per la lletrada que subscriu aquest acord de data 03/11/2017, que es
dóna per reproduït en aquest document, per tal que la Intervenció Municipal fiscalitzi el present
expedient als efectes previstos en la normativa d’hisendes locals (Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i RD 500/1990, de 20
d’abril).
5. Consta en aquest expedient administratiu informe de fiscalització emès per l’Interventor
municipal mitjançant el qual posa de manifest entre d’altres aspectes que queda contreta la
despesa per import de 14.077,01 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 N
61347000 3273 22799 i números d’operació 40430, 40360 condicionada a la tramitació formal
de l’expedient.
Fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la despesa per import total de 14.077,01
euros per al seu abonament a l’ASSOCIACIO PROA (PROACTIVA OPEN ARMS) corresponent
a la factura detallada en el fet primer d’aquest document, per aplicació al present supòsit de la
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doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja
que la inexistència d’expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l'empresa que ha realitzat l'esmentat servei, ja
que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda municipal que
l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la jurisprudència del
Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en la
tramitació de l’expedient que provoca l’emissió de la factura indicada conforme les previsions
de l'article 20 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
2. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil que recull la figura de l’enriquiment sense
causa com a font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la
sentència de data 12 de desembre de 2013, RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una
sentència de data 11 de maig de 2004, recurs 3554/1999, posen de manifest que l’enriquiment
injust o sense causa no és només un principi general del dret, que regeix també en el dret
administratiu, sinó que a més s’ha de considerar com una acció pròpia i singular del dret
administratiu, diferent de la que s’exercita en l’àmbit civil, precisament per les particularitats de
l’àmbit administratiu.
3. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem, determinen quan es dóna la procedència de l’obligació de pagament
imposada per evitar un enriquiment injust literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d’aquesta obligació de pagament imposada per
evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta
situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ 2004, 3949) (rec.
3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la Sala primera com
d’aquesta mateixa es poden resumir en els següents:
"a) L’enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L’empobriment de qui reclama o d’aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament
apreciable, encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament del
comportament de qui el pateix.
c) La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de manera que aquest sigui l’efecte
d’aquell. O, dit en altres termes que l’enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
d) La manca de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest
últim requisit, crucial en la delimitació de l’àmbit de l’enriquiment injust, és el que presenta més
dificultats pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d’un << concepte de dret
estricte >> que impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l’enriquiment injust, o
es considera que l’absència de causa equival mancant just títol per conservar al patrimoni
l'increment o valor ingressat, o s’atén a concrecions de l’acció a través de: la conditio per una
prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada; conditio per
intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament "
4. Així doncs, en el cas que ens ocupa, s’entén que es donen els requisits expressats al
fonament anterior, que determina l’obligació de pagament de les factura, sense perjudici de les
eventuals responsabilitats que es puguin derivar en la tramitació de l’expedient (STS de 24 de
juliol de 1992) que provoca l’emissió de la factura relacionada.
5. D’acord amb l’article 58 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquesta
despesa constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva
prestació dels serveis acreditada en l’expedient.
6. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, quant a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la
conformitat que n’ha prestat el departament municipal gestor del servei.
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7. Conforme al que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
en tractar-se d’un acte de reconeixement de crèdit i/o liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmic, la Intervenció municipal ha d’informar, amb caràcter previ, la
resolució administrativa que pertoqui.
8. D’acord que la Intervenció municipal ha fiscalitzat l’expedient de referència i ha contret la
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 N 61347000 3273 22799 i número
d’operació detallats en el fet cinquè d’aquest document.
9. L’òrgan competent per aprovar aquest reconeixement de crèdit de conformitat amb el que
disposa l’article 22.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de
Badalona és la Junta de Govern Local.
10. 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 correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
l’alcaldessa que proposi a la Junta de Govern Local, prèvia tramitació d’urgència, l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit a favor de l’ASSOCIACIO PROA
(PRO ACTIVA OPEN ARMS) G66607938 i la despesa contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària
2017 N 61347000 3273 22799
2017 N 61347000 3273 22799

Id. Op.
A
A

Núm. Op.
12017000040430/1
12017000040460/1

Import
3.577,01
10.500,00

SEGON.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, per import de 14.077,01 euros
corresponent als serveis de suport tècnic prestats per l’ASSOCIACIO PROA PROACTIVA
OPEN ARMS en el marc del projecte Lesbos-Badalona compromeses amb les persones
refugiades i el medi ambient que ha estat conformada pel tècnic habilitat en matèria de
cooperació i pel coordinador de Govern Ricard Vilaragut Saez en ajustar-la als serveis prestats
i ABONAR-LA en els termes que determina la Llei.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ PROA (PROACTIVA OPEN ARMS) i
comunicar-la als Departaments d’Intervenció i tresoreria municipals.
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, la Junta de Govern Local resol de conformitat i la converteix
en resolució, als efectes previstos a l’article 88.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 8
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor:8
Precs i preguntes
No se’n va produir cap
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Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i deu minuts, de la qual com
secretària accidental, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig
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