Secretaria General

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

25
Junta de Govern Local
Ordinària
20 de novembre de 2017
09:30
Acta

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

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté

Secretari general
Interventor
Tresorer

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

ABSENTS
Regidora

Ma. Ángeles Gallardo Borrega

La regidora Fátima Taleb Moussaoui és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en el punt 6 de
l’Ordre del dia, a les nou hores i quaranta minuts.
El regidor José Antonio Téllez Oliva és absent en iniciar la sessió i s’incorpora en el punt 6 de
l’Ordre del dia, a les nou hores i quaranta-u minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2017.
Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar el Pla d'Actuació en matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter personal.
3. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2017
pel qual s’aprovava l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona per a l'exercici de
2017.
4. Aprovar inicialment els plecs de clàusules que han de regir la licitació de la concessió
demanial dels espais destinats a bar de l'Estadi Municipal de Futbol.
Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
5. Proposar a l’alcaldessa l’aprovació de la concessió, mitjançant concurs públic per
concurrència competitiva, de subvencions d’activitats, programes o actuacions de caràcter
cultural.
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6. Aprovar la pròrroga pel termini d'un any del contracte subscrit amb l'empresa PROACTIVA
SERVEIS AQUATICS SL relatiu als serveis esportius (monitoratge) a instal·lacions municipals
de Badalona.
7. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa de data 08/11/2017 d’aprovació de
l’adjudicació del contracte de gestió i funcionament de les 5 escoles bressol municipals de
Badalona.
Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Aprovar l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de
titularitat municipal, l’assistència al Pla director, entre d’altres.
9. Aprovar l’acceptació de la sol·licitud de traspàs del lloc de venda núm. 9 del mercat
municipal provisional Maignon.
10. Aprovar un reconeixement de crèdit per un import de 1.762,10 euros a favor de l’empresa
SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL, corresponent a la reparació d’una fuita a la zona del
mercat del parc de Montigalà.
11. Aprovar el projecte reparació de la calçada i reasfaltat del carrer Ramón Alsina.
12. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del vial resultant del projecte de reparcel·lació
voluntària del polígon d’actuació a l’illa entre els carrers Eduard Maristany, Sant Ignasi de Loiola,
Sant Isidre i Colom.
Proposicions urgents
13. Aprovar l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització viària
(horitzontal i vertical) del municipi de Badalona.
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 24 corresponent a la sessió ordinària del dia 6 de novembre de
2017.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta que va tenir lloc el dia 6 de
novembre de 2017, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
2. Aprovar el Pla d'Actuació en matèria de seguretat i protecció de dades de caràcter
personal.
Expedient:194/LPD-10/17
Tipus de resolució: Aprovació del Pla d’Actuació en matèria de seguretat i tractament de dades
de caràcter personal
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
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Antecedents
El 27/07/2016 la Comissió de Seguretat i protecció de dades va acordar realitzar l’auditoria dels
sistemes d’informació, tractament i emmagatzematge de dades de caràcter personal, en
compliment del que determinen els articles 96 i 110 del Reial Decret 1720/2007, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal (RLOPD).
Durant els mesos de desembre del 2016 i gener del 2017 es va realitzar l’auditoria, presentant
l’equip d’auditors de Global Legaldata l’informe d’auditoria, el resultat del qual va ser de no
conformitat.
Fetes les avaluacions corresponents, el 12/09/2017, en compliment del que estableix l’article
96.3 del RLOPD, la responsable de seguretat va analitzar els informes dels auditors i va
proposar les mesures correctores necessàries, redactant el corresponent Pla d’actuació.
El 02/11/2017 la Comissió de Seguretat i Protecció de Dades va acordar, entre d’altres acords,
donar compte de l’informe d’auditoria i elevar la proposta de Pla d’actuació a la Junta de Govern
Local per a la seva aprovació.
El 06/11/2017 la responsable de seguretat emet informe proposant l’aprovació del pla d’actuació
que conté les mesures correctores necessàries per esmenar les no conformitats identificades en
l’informe d’auditoria.
Fonaments de dret
1. Legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
2. Atès l’article 96.3 del Reial Decret 1720/2007, mitjançant el qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD), segons el
qual les conclusions de l’informe d’auditoria s’elevaran al responsable del fitxer o tractament per
a què adopti les mesures adequades.
3. Atesa la competència atorgada a l’Alcaldia en aquesta matèria, segons es disposa a l’art. 21
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
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’alcalde adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar les mesures correctores incloses en l’informe d’auditoria dels sistemes
d’informació (Annex 1), tractament i emmagatzematge de dades de caràcter personal i,
conseqüentment, aprovar el Pla d’actuació que s’adjunta com annex formant part integrant
d’aquest acord.
SEGON.- Encarregar al Servei d’Informàtica i TiC l’execució de les mesures d’índole tècnica
contingudes en el pla d’actuació i, amb aquest objecte, l’elaboració d’un pla de treball amb una
durada màxima de dos anys.
TERCER.- Encarregar al Responsable de Seguretat l’impuls i coordinació de l’execució del pla
d’actuació, així com el seu seguiment del qual donarà compte, periòdicament, a la Comissió de
Seguretat i Protecció de Dades.
ANNEX 1. INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’AUDITORIA REALITZADA EN
COMPLIMENT DE LA LO 15/1999 DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
ANTEDECENTS
L’any 2012 es va dur a terme l’auditoria preceptiva de conformitat amb el que estableix l’art. 17
del RD 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprovava el Reglament de mesures de seguretat dels
fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.
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En compliment del que estableix l’article 96.3 del RLOPD, la responsable de seguretat va
analitzar els informes dels auditors i va proposar les mesures correctores necessàries, redactant
el corresponent Pla d’actuació.
El 13/02/2013, la Comissió de Seguretat i Protecció de Dades va aprovar l’informe d’auditoria i el
pla d’actuació proposat per la Responsable de Seguretat.
Mitjançant resolució de 14/02/2013 es va aprovar el Pla d’actuació i les mesures correctores
incloses en l’informe d’auditoria dels sistemes d’informació, tractament i emmagatzematge de
dades de caràcter personal.
Periòdicament s’ha donat compte a la Comissió de Seguretat i Protecció de Dades de l’estat
d’execució del Pla d’actuació.
El 27/07/2016 la Comissió de Seguretat i Protecció de Dades va proposar la realització de
l’auditoria dels sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades
de conformitat amb l’article 96 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal.
Mitjançant resolució del regidor de Badalona Democràtica de 22/11/2016 es va adjudicar els
treballs d’execució de l’auditoria dels sistemes d’informació i tractament de dades a Global Legal
Data, SL, que els va dur a terme en el període comprès entre desembre del 2016 i gener del
2017.
JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ DE L’AUDITORIA
Els articles 96 i 110 del Reial Decret 1720/2007, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD, en relació als fitxers automatitzats i no automatitzats
respectivament, estableix que els sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i
emmagatzematge de dades han de sotmetre’s, com a mínim cada dos anys, a una auditoria que
verifiqui el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. És per això que, en
compliment d’aquests preceptes legals i atès que ha transcorregut àmpliament el termini
preceptiu de dos anys, des de la realització de la última auditoria realitzada l’any 2013 s’ha
procedit a realitzar la corresponent auditoria.
Els informes resultants de l’auditoria realitzada dictaminen sobre l’adequació de les mesures i
controls a la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i al seu desenvolupament
reglamentari, identifiquen les deficiències i proposen les mesures correctores o complementàries
necessàries, incorporant al mateix temps les dades, fets i observacions en què es basen els
dictàmens i recomanacions.
Tanmateix, en compliment de l’art. 96.3 del RD 1720/2007 la sotasignada, en qualitat de
Responsable de Seguretat, emet el present informe.
AMBIT DE L’AUDITORIA




Abast:
- Els fitxers als quals correspon aplicar mesures de seguretat de nivell mitjà i alt.
- Els sistemes d’informació, de tractament i d’emmagatzematge de dades, així com les
actuacions, protocols, procediments executats des de l’any 2013 en que es va realitzar
la darrera auditoria.
Fitxers inclosos en l’àmbit de l’auditoria
Fitxer

Tractaments

Nivell de
Seguretat

Sistema de
Tractament

Atenció a la dona

La gestió i seguiment dels serveis de
suport assessorament que ofereix el
centre d’atenció a les dones.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Activitats

Divulgar
i
organitzar
programades per a dones.

Mig

Parcialment

per

a
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Fitxer

Nivell de
Seguretat

Tractaments

dones

Sistema de
Tractament
Automatitzat

Guàrdia Urbana

Exercir les competències com a policia
administrativa i judicial.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Custòdia
detinguts

Registrar els ingressos i les sortides de
persones que han estat, temporalment,
privades de llibertat.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Registre d’armes
de 4a categoria

Autoritzar els permisos d’armes de 4a.
categoria i disposar d’un registre dels
propietaris en els municipi.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Llibre de visites a
les dependències
de la Guàrdia
Urbana

El control d’accessos a les dependències
de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Joves

La gestió, organització i promoció de les
activitats i serveis adreçats als joves.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Protocol

Organitzar
actes
protocol·laris.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Parelles de fet

Registre municipal de parelles de fet.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Serveis
d’informació
i
atenció ciutadana

Atendre a les persones que demanen
informació sobre tràmits i serveis
municipals.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Alt

Parcialment
Automatitzat

Alt

Parcialment
Automatitzat

Registre
documents
Queixes
suggeriments

i

institucionals

i

Disposar d’un registre on constin tots els
documents que es reben a l’Ajuntament i
també els que l’Ajuntament envia a
tercers.
La gestió i resposta a les queixes,
suggeriments i altres comunicacions dels
ciutadans sobre la gestió municipal.

Membres
corporació

Registre de regidors que formen o han
format part de la corporació municipal.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Registre
d’interessos

Recollir les declaracions legals preceptives
regulades en l’article 75.7 i disposició
addicional 15 de la LBRL redactada
segons la Llei 8/2007, de 28 de maig, de
sòl i article 21 i següents del ROM es
registraran en els Registres municipals
d’interessos.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Comissions
especials

Exercir l’acció de control i supervisió del
govern i l’administració municipal.

Alt

Parcialment
Automatitzat
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Fitxer

Tractaments

Nivell de
Seguretat

Sistema de
Tractament

Gestió de sinistres, reclamacions de danys
i
indemnitzacions,
així
com
dels
expedients de responsabilitat civil i
patrimonial.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Gestió ingressos

La gestió i control dels tributs municipals i
d’altres ingressos de dret públic.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Usuaris TIC

Gestionar els perfils, drets i recursos
informàtics assignats als treballadors i
registre d'usos.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Mig

Parcialment
Automatitzat

Alt

Parcialment
Automatitzat

La gestió dels processos de selecció de
personal i de la bossa de treball.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Currículums
candidats

Disposar de candidats a participar en
processos de selecció per procediment de
màxima urgència.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Consum

Exercir les competències municipals en
matèria de defensa de consumidors i
usuaris.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Foment Badalona
Pròspera
i
Sostenible,
comerç
i
emprenedoria

Impulsar i desplegar les polítiques
públiques en matèria de Badalona
Pròspera
i
Sostenible,
comerç
i
emprenedoria.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Programes
convivència
ciutadana

Impulsar, gestionar i executar les accions
derivades dels programes i plans de
convivència.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Mediació

Gestionar el servei de mediació ciutadana
i comunitària.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Tramitar les demandes de realització de
mesures alternatives en benefici de la
comunitat.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Promoure l’accés i la participació de la
ciutadania en els actes i processos
participatius promoguts per l’Ajuntament.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Reclamacions
sinistres

i

Multes i sancions

Recursos humans

Selecció
personal

Mesures
alternatives
benefici de
comunitat
Participació
ciutadana

de

en
la

La gestió administrativa de les sancions
per infraccions de la Llei de Seguretat
Viària.
Gestió i administració del personal
municipal, inclosa la gestió de nòmines,
absentisme, registre de personal, acció
social, formació, etc.
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Fitxer

Tractaments

Nivell de
Seguretat

Sistema de
Tractament

Coordinar, impulsar i gestionar l’activitat
dels consells de ciutat i òrgans de
participació ciutadana.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Agents culturals

Organització, comunicació i difusió de les
activitats culturals que es porten a terme a
la ciutat.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Matriculació

Gestionar les sol·licituds de matriculació
en les escoles publiques.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Beques i ajuts

Tramitació
d’ajuts
d’escolarització.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Alt

Parcialment
Automatitzat

Mig

Parcialment
Automatitzat

Alt

Parcialment
Automatitzat

Suport a l’ocupabilitat de persones amb
dificultats d’inserció laboral.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Suport
per
a
mobilitat
de
persones
amb
discapacitat

La tramitació d’autoritzacions i sol·licituds
de serveis per a la mobilitat de persones
amb discapacitat.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Passi metropolità

Gestió
i
tramitació
dels
metropolitans de transport.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Portar a terme de les polítiques i
programes d’atenció i protecció a la
infància i adolescència.

Alt

Parcialment
Automatitzat

Organització i gestió de les activitats
adreçades a la gent gran.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Immigració

Gestió de les polítiques d’immigració,
acollida i integració social.

Mig

Parcialment
Automatitzat

Salut pública

Exercici de les competències municipals
en matèria de protecció, vigilància i
promoció de la salut i prevenció de les

Alt

Parcialment
Automatitzat

Òrgans
participació
ciutadana

de

Esports

Disciplina
sancions

i

Serveis
bàsics

socials

Inserció
laboral

socio

Infants
adolescents
Activitats per
gent gran

i

a

i

beques

Promoure l’activitat física i l’esport, així
com organitzar activitats esportives i
gestionar les instal·lacions esportives
municipals.
Exercir les competències en matèria de
disciplina urbanística d’obres, d’activitats,
d’espectacles, de sanitat i medi ambient,
d’usos del sol, seguretat, salubritat i
decòrum públics.
La gestió dels serveis socials bàsics i la
tramitació de sol·licituds i expedients en
aquesta matèria.
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Fitxer

Tractaments

Nivell de
Seguretat

Sistema de
Tractament

Alt

Parcialment
Automatitzat

Mig

Parcialment
Automatitzat

malalties.
Gossos perillosos

Tramitar les llicències
potencialment perillosos.

Queixes
denúncies
animals

Tramitar les queixes
relacionades amb animals

i

de

i

gossos

denuncies

Àmbit funcional de l’auditoria
Han estat auditats els serveis i departaments municipal que tracten dades incloses en els fitxers
de nivell mitjà i alt, concretament, s’ha auditat:
BADALONA TRANSFORMADORA: Protocol, Guàrdia Urbana i Joventut.
SECRETARIA: Secretaria General
BADALONA DEMOCRÀTICA
-

Àrea d’Hisenda: Serveis Jurídics, Departament de Gestió i Control d’ingressos de dret públic

-

Àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans
o Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació
o Servei d’Atenció Ciutadana
o Servei de Planificació i Recursos Humans

-

Àrea de Àrea de Participació, Convivència i Mediació

BADALONA PROSPERA I SOSTENIBLE
- Àrea de desenvolupament econòmic, comerç, consum i turisme: Servei de Comerç, Consum
i Gestió de Serveis.
BADALONA EDUCADORA
-

Àrea d’Educació

-

Àrea d’Esports

-

Àrea de Cultura

BADALONA HABITABLE
- Àrea d’Espais Públics i Mobilitat: Servei de Disciplina i Sancions
BADALONA JUSTA I INCLUSIVA
- Àrea de Salut i Cooperació: Servei de Salut
-

Àrea de Serveis Socials

INFORME D’AUDITORIA
Analitzats els informes d’auditoria lliurats per Global Legal Data SL i en compliment del que
estableix l’art. 96.3 del RD 1720/2007 la sotasignada, en qualitat de Responsable de Seguretat,
emet el present informe.
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Aspectes auditats



Per a cadascun dels apartats que a continuació s’enumeren es descriu, breument i de forma
global per al conjunt de l’Ajuntament, la fonamentació jurídica de l’aspecte auditat, el fets i
observacions fetes en el decurs de l’auditoria, les deficiències i no conformitats identificades,
així com les mesures correctores i les recomanacions proposades.
Finalment, a mode de conclusió es presenta un quadre resum indicant per a cadascuna de
les àrees municipals el nivell de criticitat de les no conformitats, així com, en el cas que se’n
produïssin, la valoració del grau de les infraccions comeses en base al que determina l’art.
44 de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els criteris de l’APDCAT
sobre la tipologia de les sancions.
Índex dels aspectes auditats
1

Qualitat de les dades (LOPD04) ...................................................................................

2

Dret d’informació en la recollida de dades (LOPD05) ....................................................

3

Consentiment de l’afectat (LOPD06).............................................................................

4

Dades especialment protegides (LOPD07) ...................................................................

5

Seguretat de les dades (LOPD09) ................................................................................

6

Deure de secret (LOPD10) ...........................................................................................

7

Comunicació de dades (LOPD11).................................................................................

8
Accés a les dades per compte de tercers/prestadors de serveis sense accés a dades
(LOPD12) ..............................................................................................................................
9

Dret d’accés (LOPD15).................................................................................................

10

Dret de rectificació i cancel•lació (LOPD16) ..................................................................

11

Procediment d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació (LOPD17).............................

12

Notificació i inscripció en el registre de fitxers (LOPD26)...............................................

13

Comunicació cessió de dades (LOPD27)......................................................................

14

Transferència internacional de dades (LOPD33)...........................................................

15

Accés a dades a través de xarxes de comunicacions (RDLOPD/MS085)......................

16
Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat de tractament
(RDLOPD/MS86)...................................................................................................................
17

Fitxers temporals o còpies de treball de documents (RDLOPD/MS087) ........................

18

Document de seguretat (RDLOPD/MS088)...................................................................

19

Funcions i obligacions del personal (RDLOPD/MS89)...................................................

20

Registre d’incidències (RDLOPD/MS090-100) ..............................................................

21

Control d’accessos (RDLOPD/MS091-103)...................................................................

22

Gestió de suports i documents (RDLOPD/MS92-97-101)..............................................

23

Identificació i autenticació (RDLOPD/MS093-98) ..........................................................

24

Copies de seguretat (RDLOPD/MS094-102).................................................................

25

Responsable de seguretat (RDLOPD/MS095-109) .......................................................

26

Auditoria (RDLOPD/MS096-110) ..................................................................................

27

Control d’accés físic (RDLOPD/MS099)........................................................................
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28

Telecomunicacions (RDLOPD/MS0104) .......................................................................

29

Criteris d’arxiu (RDLOPD/MS0106)...............................................................................

30

Dispositius d’emmagatzematge (RDLOPD/MS0107-111)..............................................

31

Custòdia de suports (RDLOPD/MS0108) ......................................................................

32

Còpia o reproducció (RDLOPD/MS0112)......................................................................

33

Accés a la documentació (RDLOPD/MS0113) ..............................................................

34

Trasllat documentació (RDLOPD/MS0114)...................................................................

Qualitat de les dades (LOPD04)
L’art. 4 de la LOPD i l’art. 8 del RLOPD, en relació a la qualitat de les dades estableixen que:
- Les dades de caràcter personal només es poden recollir i tractar quan siguin adequades,
pertinents i no excessives en relació amb les finalitats per a les que s’han obtingut
-

No es podran fer servir per finalitats incompatibles amb aquella per la qual es van recollir.

-

Les dades seran exactes i posades al dia i, si resulten inexactes, en tot o en part, o
incompletes, seran cancel·lades i substituïdes d’ofici per les dades rectificades i
completades.

-

Quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual es van recollir
les dades es cancel·laran.

-

Les dades seran emmagatzemats de forma que permetin el dret d’accés.

Fets i observacions
Amb caràcter general l’equip d’auditoria ha constatat que, les dades sol·licitades són les
necessàries i les pertinents d’acord amb la finalitat que són recollides i es mantenen, amb
caràcter general, actualitzades a partir de la informació facilitada pels mateixos afectats. No
obstant això, s’han constatat que:

-

No disposa d’una eina específica per gestionar els contactes i això dificulta el
compliment d’aquest principi.

-

Les dades dels treballadors en mantenen actualitzades des del Servei de Recursos
Humans.

-

Els subjectes passius del tributs no estan actualitzats perquè la informació va
directament a la Diputació de Barcelona. Les diferències entre la figura de Responsable
i la figura d’encarregat de tractament entre l’Ajuntament i l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona provoca un possible incompliment del principi de
qualitat de les dades.

-

Ensenyament demana les dades cada curs i la llista s’espera s’elimina.

-

Tot i que hi ha una persona a Cultura encarregada d’incloure dades, aquestes es
mantenen actualitzades.

-

La fitxa sobre informació sanitària que demana el Servei d’Esports inclou molta
informació i s’hauria de contrastar la seva necessitat. Sol·licitar més dades de les
necessàries pot portar al incompliment del principi de qualitat.
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Deficiències
Protocol i Cultura no es fa un control periòdic de les bases de dades que garanteixi la seva
actualització i cancel·lació quan hagin quedat obsoletes.
No està suficientment garantida la cancel·lació de les dades del registre de visitants a l’edifici del
Viver.
Mesura correctora
Establir mecanismes periòdics de revisió i actualització de les dades.
Cancel·lar les imatges i les dades identificatives en un termini màxim de 30 dies dels registres
d’entrada i sortida a les dependències municipals.
Recomanacions
Reiterar l’obligació de mantenir les dades actualitzades i de cancel·lar aquelles quan hagin
deixat de ser necessàries.
Les dades de caràcter personal han de ser exactes i han d’estar posades al dia de forma que
responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Si les dades es recullen directament de
l'afectat, es consideren exactes les que ell faciliti.
Si les dades de caràcter personal sotmeses a tractament resulten ser inexactes, del tot o en
part, o incompletes, s’han de cancel·lar i substituir d’ofici per les corresponents dades
rectificades o completades en el termini de deu dies des que es tingui coneixement de la
inexactitud, llevat que la legislació aplicable al fitxer estableixi un procediment o un termini
específic per a això.
Quan les dades hagin estat comunicades prèviament, el responsable del fitxer o tractament, ha
de notificar al cessionari, en el termini de deu dies, la rectificació o cancel·lació efectuada,
sempre que el cessionari sigui conegut.
En el termini de deu dies des de la recepció de la notificació, el cessionari que mantingui el
tractament de les dades ha de procedir a la rectificació i cancel·lació notificada.
Aquesta actualització de les dades de caràcter personal no requereix cap comunicació a
l’interessat, sense perjudici de l’exercici dels drets per part dels interessats reconeguts a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre i al Títol III del RLOPD.
Les dades de caràcter personal s’han de cancel·lar quan hagin deixat de ser necessàries o
pertinents per a la finalitat per a la qual han estat sol·licitades o registrades.
No obstant això, es poden conservar durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de
responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de
l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.
Una vegada complert el període a què es refereixen els paràgrafs anteriors, les dades només
poden ser conservades amb la seva dissociació prèvia, sense perjudici de l’obligació de
bloqueig que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el seu Reglament (el
bloqueig de dades es la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d’ impedir el seu
tractament excepte per a posar-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i
Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats derivades del tractament i només
durant el període de prescripció de dites responsabilitats.)
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Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Badalona Transformadora
Secretaria General
Àrea de Serveis Centrals i
RH
Àrea d’Hisenda
Àrea
de
Participació,
Convivència i Mediació
Badalona
Pròspera
i
Sostenible
Badalona Educadora
Àrea d’Espais Públics i
Mobilitat
Badalona Justa i Inclusiva

Suficient
Adequat
Adequat

----

Tipificació
infracció
----

--

---

Adequat
Adequat

--

---

--

---

--

---

Suficient
Adequat

-----

--

Adequat

---

--

Adequat

--

Dret d’informació en la recollida de dades (LOPD05)
L’art. 5 de la LOPD i els art. 18 i 19 del RLOPD, en relació al dret d’informació en la recollida de
dades estableixen que:
-

-

Les persones interessades a les que es demanin dades personals han de ser prèviament
informades de manera expressa, precisa i inequívoca de: l’existència d’un fitxer i del
tractament de les dades, de la seva finalitat i dels destinataris de la informació, del caràcter
obligatori o facultatiu, de les conseqüències de l’obtenció o negativa a subministrar-los, de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de la identitat i
adreça del responsable del tractament.
La informació anterior ha de constar en els que qüestionaris, formularis o impresos per a la
recollida de dades.
Quan les dades no hagin estat recabades de l’interessat, se l’haurà d’informar de forma
expressa dins dels tres mesos següents a la recollida de les dades.
El deure d’informació s’ha d’exercir amb un mitjà que permeti acreditar el seu compliment i
s’ha de conservar en tant persisteixi el tractament de les dades.

Fets i observacions
Es disposa d’un inventari de formularis i impresos homologats on consta, entre d’altres dades, el
fitxer relacionat. Tot i que s’ha normalitzat un gran nombre de formularis no estan tots revisats i
hi ha formularis que encara no inclouen les llegendes informatives.
Es disposa de cartells informatius sobre el tractament de les dades en les zones d’atenció al
públic. També s’informa mitjançant cartells informatius la recollida d’imatges mitjançant sistemes
de videocàmeres.
Es disposa d’un registre de totes les videocàmeres indicant la seva ubicació.
Altres aspectes que s’han constatat i que es consideren rellevants són:
-

Les trucades telefòniques rebudes per la centraleta que atén ell Servei d’Atenció al Ciutadà
no s’enregistren.
A Serveis Socials s’inclou una clàusula sobre el tractament de dades de caràcter personal a
l’inici de l’expedient en compliment del deure d’informació.
Salut Pública s’utilitza un formulari específic per al treball de camp, quan es recull informació
s’inclou que s’ha complert amb el deure d’informació.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

12

Secretaria General

Deficiències
No s’han incorporat les llegendes informatives en els formularis i impresos de la Guàrdia
Urbana.
No es compleix amb el deure d’informació al personal externs, becaris i estudiants de cicles
formatius en pràctiques.
La instància per a les reclamacions a Serveis Jurídics d’Hisenda inclou una clàusula genèrica
que compleix amb el deure d’informació però, posteriorment, no s’informa de la finalitat per la
que es tractaran les dades pel servei.
La sol·licitud de la mediació es realitza per telèfon o per web. Es concerta un entrevista i es
recullen les dades identificatives. El formulari no ha estat homologat.
El formulari de sol·licitud d’arbitratge en matèria de consum inclou una clàusula genèrica que cal
adequar.
Mesura correctora
Completar el procés de normalització de formularis i impresos i, especialment, revisar els
formularis següents:
o
o
o
o

Protocol
Serveis i tràmits de la Guàrdia Urbana
Reclamació Patrimonial (Serveis Jurídics d’Hisenda)
Formularis de Consum i sol·licituds d’arbitratge en matèria de Consum.

Revisar els protocols d’incorporació de becaris i garantir el compliment del deure d’informació
del tractament de les seves dades.
Recomanacions
-

La recollida de dades a efectes estadístics del programa “Estudiem de ni” fer-la de manera
anònima.

-

Revisar les clàusules del contracte per contrastar el compliment del deure d’informació dels
treballadors.

Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Deficient

Mitja

Lleu

Secretaria General

Suficient

--

--

Àrea de Serveis Centrals i RH

Suficient

--

--

Àrea d’Hisenda

Suficient

--

--

--

--

Àrea de
Mediació

Participació,

Convivència

i Suficient

Badalona Pròspera i Sostenible

Suficient

--

--

Badalona Educadora

Suficient

--

--

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

--

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

--
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Consentiment de l’afectat (LOPD06)
L’article 6 de la LOPD i els articles 12 -16 del RLOPD estableixen, entre d’altres aspectes, que:
- El tractament de dades de caràcter personal requereix del consentiment inequívoc de
l’afectat, excepte quan una llei disposi un altre cosa.
-

El consentiment haurà de referir-se a un tractament concret amb delimitació de la finalitat
per a la que recullen les dades, així com de la resta de condicions concurrents.

-

No és necessari el consentiment quan les dades es recullin per a l’exercici de les funcions
pròpies de les Administracions Públiques en l’àmbit de les seves competències, o es
refereixin a les parts d’un contracte, entre d’altres.

-

Quan es demani el consentiment per a la cessió de les dades, s’ha d’informar de manera
inequívoca de la finalitat i del destinatari de les dades.

-

Correspon al responsable del fitxer la prova de l’existència del consentiment.
La recollida i tractament de dades de menors de 14 anys requereix del consentiment dels
pares o tutors legals.

Fets i observacions
L’equip d’auditoria ha constatat que, amb caràcter general, no és necessari sol·licitar el
consentiment per a la recollida de les dades d’acord amb l’article 6.2 de la LOPD que precisa
que el consentiment no serà necessari quan faci referència al tractament de dades personals
per a l’exercici d’una competència local o tractament de les dades de les parts d’un contracte o
precontracte d’una relació laboral i siguin necessàries per al seu manteniment i compliment.
Altres aspectes rellevants que s’ha constatat són:
-

El departament de Joventut disposa del consentiment preceptiu per a publicacions a Internet
i a xarxes socials.
La Guàrdia Urbana en el tractament de dades de violència de gènere demana el
consentiment d’acord amb el protocol vigent.
Les fotografies publicades, quan hi ha imatges de menors, aquests estan d’esquena o s’han
pixelat les cares.

Deficiències
Per part del servei de Protocol hi ha tractament d’imatges sense el consentiment previ.
Mesura correctora
Sol·licitar el consentiment per a la publicació d’imatges captades des de Protocol.
Recomanacions
-

Recordar que és necessari el consentiment per a la difusió d’imatges i fotografies

-

En els formularis les opcions de consentiment no han d’estar premarcades. Ha de ser el
ciutadà que seleccioni i marqui l’opció.
Verificar que el servei de premsa i comunicació disposen del consentiment per publicar les
fotografies

-

Crear un protocol per a la comunicació i difusió d’imatges a les xarxes socials.
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Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Deficient

Mitja

Greu

Secretaria General

Adequat

--

--

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

--

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

--

--

--

--

Àrea de
Mediació

Participació,

Convivència

i Adequat

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

--

--

Badalona Educadora

Adequat

--

--

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

--

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

--

Dades especialment protegides (LOPD07)
L’article 7 de la LOPD i l’article 12 del RLOPD estableixen, entre d’altres aspectes, que:
- D’acord amb l’art. 16.2 de la CE, ningú pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia,
religió o creences.
- Quan es demani el consentiment de l’afectat per recavar aquestes dades s’informarà al
ciutadà del seu dret a no comunicar-les.
- Les dades de caràcter personal que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i creences,
només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat.
- Les dades de caràcter personal referides a l’origen racial, la salut i a la vida sexual només
poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi
una llei o quan l’afectat doni el seu consentiment expressament.
- Estan prohibits els fitxers creats amb la finalitat exclusiva d’emmagatzemar dades de
caràcter personal que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o
ètnic, o vida sexual.
- Les dades relatives a infraccions penals o administratives només poden incloure’s en fitxers
de les administracions públiques competents en els supòsits previstos en les normes
reguladores.
Fets i observacions
La Guàrdia Urbana tracta dades especialment protegides. En el tractament de dades de
violència de gènere es demana consentiment per contactar amb la víctima formalitzades les
diligències i atestat d’acord amb el protocol aprovat pel Ple. La resta de tractaments de dades
especialment protegides que porta a terme la Guàrdia Urbana es fa en el marc d’investigacions,
per la qual cosa no requereix el consentiment.
Per part de Serveis Socials es vol aprovar un protocol pel Ple sobre la violència de gènere on
s’inclourà la recollida i el tractament de les dades. Això podria afectar l’actual protocol i
tractament de dades per part de la Guàrdia Urbana.
Per part de diferents serveis, especialment Serveis Socials, es requereixen dades sobre el grau
de discapacitat. Aquestes dades en alguns tràmits es verifiquen a través del servei de Via
Oberta. En aquests casos el formulari de sol·licitud inclou el consentiment per a verificar dades
d’altres administracions.
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Deficiències
Els Serveis Jurídics d’Hisenda tracten dades sensibles sense el consentiment de l’afectat.
(Reclamacions patrimonials)
Mesura correctora
Revisar el procediment per a obtenir el consentiment de la persona afectada.
Recomanacions
Tot i no ser habitual el servei de Protocol haurà de tenir especialment cura en el tractament de
dades de dietes, ja que pot implicar el tractament de dades sensibles i d’especial protecció
referides a la salut.
Entre la diversitat d’assumptes tractats a través del servei de mediació podrien tractar-se dades
especialment protegides, aquesta circumstància s’hauria de tenir en compte en el seus protocols
i recollir el consentiment de les persones afectades.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals i RH

Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Hisenda

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

--

--

Espai Públic i Mobilitat

Adequat

---

--

Serveis Socials, Salut i Cooperació

Adequat

---

--

Seguretat de les dades (LOPD09)
L’article 9 de la LOPD i l’article 88 del RLOPD estableixen, entre d’altres aspectes, que:
-

El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no
autoritzat. Aquetes mesures es recolliran en un document de seguretat que serà d’obligat
compliment per al personal amb accés als sistemes d’informació.

-

El document de seguretat s’haurà de mantenir en tot moment actualitzat i serà revisat
sempre que es produeixin canvis rellevants en els sistemes d’informació o de tractament, en
l’organització, en el contingut de la informació inclosa en els fitxers o tractaments, o
conseqüència dels informes realitzats.

-

El contingut del document de seguretat haurà d’adequar-se, en tot moment, a les
disposicions vigents en matèria de seguretat de dades de caràcter personal.

-

No es registraran dades de caràcter personal en fitxers que no reuneixin les condicions
requerides pel que fa a la seva integritat i seguretat, així com les requerides als centres de
tractament, locals, equips, sistemes i programes.
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Fets i observacions
En el decurs de l’auditoria s’ha analitzat el sistema de seguretat de les dades i s’ha comprovat
l’existència aspectes relacionats amb la seguretat i la continuïtat del servei al CPD (centre de
procés de dades), concretament:
-

El bloqueig automàtic de les pantalles que gestionen els servidors, equips d’electrònica i
ordinadors del personal del SITI per tornar a accedir-hi cal identificar-se (Id+Contrasenya de
qualitat).

-

L’equip d’extinció d’incendis automàtic i porta tallafocs

-

El fals terra per a la conducció i canalització del cablejat

-

Els detectors de fum i calor

-

L’equip de continuïtat elèctrica (SAI), recolzat amb un generador diesel.

-

S’ha verificat que es compleixen amb determinades mesures de seguretat del nivell bàsic i
mitja, però no amb totes.

-

S’han verificat, in situ, aspectes relacionats amb els procediments de seguretat i
organització dels tractaments automatitzats de les dades i s’han recollit evidències en
ambdós casos.

Deficiències
Hi ha aspectes negatius que poden provocar que els equips que formen els sistemes
d’informació no funcionin o ho facin de forma incorrecta (continuïtat del servei – disponibilitat de
les DCP):
-

Excessiva escalfor provocada per la manca d’aire condicionat al CPD.

-

Quadres elèctrics i RAC’s (armaris de components electrònics) sense portes o amb les claus
posades.
-

No es compleix cap de les mesures de seguretat exigides per a fitxers de nivell alt
(suports, copies de seguretat, registre d’accessos i telecomunicacions xifrades).

-

Els usuaris disposen de les eines i coneixements per generar les seves pròpies bases
de dades, tractaments automatitzats i suports i no existeix control, i per tant manca
l’autorització pertinent, per part del Responsable de Seguretat d’aquests fets i activitats i
no es disposa de tots els procediments escrits.

Mesura correctora
L’Ajuntament de Badalona ha d’adoptar les mesures de seguretat de nivell bàsic, com a mínim,
per als tractaments de dades de caràcter personal i el nivell alt per als tractaments de dades
especialment protegides detectats a l’Àrea de Serveis Socials i Salut, Serveis Jurídics
d’Hisenda, Esports i Guàrdia Urbana.
El Servei d’Informàtica, arrel de l’Informe d’Auditoria, ha de dissenyar un Pla d’Acció per tal de
resoldre les deficiències detectades en l’àmbit dels sistemes d’informació. Redactat el Pla
d’acció, s’haurà d’informar a la Comissió de Seguretat del contingut del Pla i de la planificació i
priorització del seu desenvolupament. Aprovat el Pla, s’haurà de donar la suficient difusió perquè
tothom ho conegui.
Recomanacions
- Definir i declarar indicadors de control, en matèria de seguretat i protecció de dades.
-

Monitoritzar els indicadors.

-

Informes periòdics, quadre de comandament
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Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat
Compliment
Badalona Transformadora
Deficient
Secretaria General
Deficient
Àrea de Serveis Centrals i RH
Deficient
Àrea d’Hisenda
Deficient
Área de Participació, Convivència i Deficient
Mediació
Badalona Pròspera i Sostenible
Deficient
Badalona Educadora
Deficient
Espai Públic i Mobilitat
Deficient
Serveis Socials, Salut i Cooperació
Deficient

Criticitat
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja

Tipificació infracció
Greu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Mitja
Mitja
Mitja
Mitja

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Deure de secret (LOPD10)
L’art. 10 de la LOPD estableix que el responsable del fitxer, així com qualsevol persona que
intervingui en el tractament de dades de caràcter personal està obligada al secret de
professional, obligació que perdurarà més enllà de la finalització de la relació amb el titular del
fitxer.
Fets i observacions
En el decurs de l’auditoria s’ha constatat:
-

La sensibilització en aquesta matèria.

-

S’ha realitzat un pla de formació.

-

Amb la finalitat de garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades, l’Ajuntament
disposa dels protocols i models de bones pràctiques publicades a la intranet on hi ha un
espai dedicat a la protecció de les dades.

-

La presència de destructores de documentació pròpies i de dispositius per a
l’emmagatzematge de documentació que queden tancats i posteriorment recull i destrueix
una empresa contractada per prestar aquest servei i que certifica la seva correcta
destrucció.

-

A les zones d’atenció al usuari la documentació no es deixa al taulell i hi ha marcada
una línia d’espai entre l’usuari atès i els que resten a l’espera per guardar la confidencialitat
dels temes tractats verbalment.

-

Les atencions al SAC són en taules separades però la zona d’atenció és una zona
oberta i de pas, excepte si l’atenció és en matèria d’immigració o serveis socials que es fa
en una zona de despatxos habilitats per un tractament més personalitzat i confidencial.

-

Joventut, Esports, Educació i Cultura comparteixen espai a l’edifici del Viver i fa difícil
mantenir la confidencialitat de la informació.

-

Protocol està ubicat a l’edifici de Plaça de la Vila i encara que no comparteixen espai
amb altres serveis està a una zona de pas que dificulta mantenir el deure de secret de la
informació tractada.
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-

La Guàrdia Urbana està molt sensibilitzada amb el deure de secret de la informació que
tracten. A destacar que les impressions de documentació es realitzen amb pin, la
visualització de les càmeres es realitza sota taulell sense possibilitat de veure cap imatge
els visitants, els atestats estan en una zona amb destructora i que es tanca si marxen, els
armaris sempre es tanquen i estan lluny de l’entrada, l’arxiu està custodiat per un policia
que registra quan dona informació d’un expedient i es disposa d’un armari de claus amb
codi per accés que registra qui agafa la clau.

-

Serveis Jurídics d’Hisenda comparteix espai a l’edifici del Viver amb altres serveis amb
els que també comparteixen recursos materials com les impressores. Aquestes no tenen
claus d’accés per la impressió.

-

L’espai on s’ubica Serveis Jurídics d’Hisenda és obert i no disposa de suficient lloc per
emmagatzemar tota la documentació en armaris tancats amb clau que no permetin
accessos no autoritzats. Tot plegat fa difícil mantenir la confidencialitat de la informació.

-

Recursos Humans està un edifici on hi ha dues plantes en lloguer, sense control d’accés
ni de seguretat per part de l’Ajuntament. L’edifici té càmera pròpia titularitat de la Comunitat
de Propietaris.

-

Prevenció de Riscos Laborals comparteix espai i recursos i té problemes d’espai per
emmagatzemar tota la documentació de manera que no hi pugui haver accessos no
autoritzats. No disposen d’espais privats per reunions on s’han de tractar aspectes amb
dades sensibles.

-

El dispositiu on s’emmagatzema la documentació del Servei de Gestió i Control
d’ingresos de dret públic que s’ha de destruir no es tanca.

-

Mediació comparteix espai amb Atenció a la Dona amb els que també comparteix
recursos materials com el telèfon i les impressores que no tenen claus d’accés per la
impressió. Aquesta situació fa difícil mantenir la confidencialitat de la informació tot i que les
entrevistes del servei de Mediació es fan en despatxos. També disposen d’armaris propis
per l’emmagatzematge de la informació tractada.

-

Badalona Pròspera i Sostenible comparteix espai a l’edifici del Viver amb Medi Ambient,
també comparteix la impressora situada en zona de pas amb Educació, Cementiris i
Consum. Des de Badalona Pròspera i Sostenible per imprimir cal introduir codi a la
impressora.

-

Disciplina i Sancions comparteix espai a l’edifici del Viver amb altres serveis (Espais
Públics, Disciplina Urbanística, Planejament) i tenen problemes d’espai per emmagatzemar
tota la documentació de manera que no hi pugui haver accessos no autoritzats.

-

Salut Pública comparteix espai a l’edifici del Viver amb altres serveis i comparteix la
impressora que no té instaurat la sol·licitud de contrasenya per imprimir. Això fa difícil
mantenir la confidencialitat de la informació.

-

Serveis Socials no facilita informació per telèfon si no s’identifica. Es disposa de
despatxos per realitzar les entrevistes. A la zona sud (zona 4) dels serveis territorials per
districte tenen la problemàtica que hi ha molta demanda i pocs despatxos per poder fer les
entrevistes amb confidencialitat.
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Deficiències
Tot i que hi ha circumstàncies d’entorn que dificulten garantir el deure del secret no s’han
identificat deficiències en el seu compliment.
Recomanacions
Amb caràcter general, s’hauria de millorar la distribució d’espais.
El Servei d’Atenció Ciutadana hauria d’atendre dins les seves instal·lacions independentment de
l’àmbit d’atenció i la zona oberta de pas hauria de ser la zona habilitada per l’espera del torn per
poder assegurar la confidencialitat de la informació tractada verbalment.
Caldria millorar el control i seguretat de les dependències de Recursos Humans per mantenir la
confidencialitat de la informació tractada.
Incloure en el manual d’acollida lliurat des de Recursos Humans un apartat sobre LOPD.
S’hauria d’implantar un nou sistema de destrucció de la documentació Gestió i Control
d’Ingresos de Dret Públic que la mantingui en un contenidor tancat.
Generalitzar l’ús de codis per a la impressió en equips ubicats en zones comunes.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

---

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència i Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Comunicació de dades (LOPD11)
L’article 11 de la LOPD i els articles 10 -12 del RLOPD estableixen, entre d’altres aspectes, que:
-

Les dades de caràcter personal només poden ser comunicades a tercers per a finalitats
directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari previ
consentiment de la persona interessada.

-

El consentiment de l’interessat no serà necessari, entre d’altres supòsits, quan la cessió
estigui autoritzada per una llei, quan el tractament es realitzi en el context d’una relació
jurídica entre les parts, o quan la cessió es produeixi entre Administracions Públiques i tingui
per objecte el tractament de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o
científiques.

-

La sol·licitud de consentiment ha de referir-se a tractaments concrets i delimitar la finalitat.

-

El consentiment té un caràcter revocable i serà nul quan la informació que es faciliti a la
persona interessada no li permeti conèixer la finalitat a que es destinaran les dades.
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Fets i observacions
Majoritàriament, les cessions de dades que realitza l’Ajuntament a d’altres organismes públics
s’entenen habilitades legalment d’acord amb l'art.11.2 de la LOPD.
Es disposa d’un procediment per tal d’autoritzar la comunicació de dades i d’un registre de les
comunicacions autoritzades.
Les comunicacions de dades de la Guàrdia Urbana estan controlades, es registren i s’envien
periòdicament a la Responsable de Seguretat.
Cultura realitza comunicacions públiques de dades, com per exemple al sorteig de la cavalcada
de reis, que en el formulari d’inscripció queda previst. També es realitzen comunicacions en els
premis literaris, en aquest cas caldria revisar les bases.
Disciplina i Sancions realitza cessions a jutjats i a la Policia.
Salut Pública comunica dades a l’Agència de Salut Pública i d’animals perillosos al Registre
General d’animals de companyia. Les comunicacions estan habilitades per llei.
A Serveis Socials es comuniquen dades a Jutjats i Fiscalia, Infància, Síndic de Greuges i entitats
col·laboradores. O les comunicacions estan habilitades per llei o es demana el consentiment.
Deficiències
No se n’han identificat
Recomanacions
Revisar les bases dels premis literaris en allò que faci referència al tractament de les dades i la
seva comunicació.
Quadre resum resultat auditoria
Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

--

--

Secretaria General

Adequat

--

--

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

--

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

--

--

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

--

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

--

--

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

Àmbit auditat

--

Accés a les dades per compte de tercers/prestadors de serveis sense accés a dades (LOPD12)
L’accés a dades per tercers no es considera comunicació de dades quan aquest és necessari
per a la prestació d’un servei, d’acord amb el que estableix l’art. 12 de la LOPD.
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Tanmateix, l’art. 12 de la LOPD i els art. 20-22 i 83 del RLOPD, en relació a l’accés a dades per
compte de tercers i als prestadors de serveis sense accés a dades de caràcter personal
estableix, entre d’altres aspectes, que:
-

El tractament per compte de tercers s’ha de regular mitjançant un contracte que es
formalitzarà per escrit i on constaran les mesures de seguretat que l’encarregat de
tractament està obligat a implementar i les obligacions que es desprenen del tractament de
les dades.

-

Finalitzada la prestació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes
o retornades al responsable del tractament, així com qualsevol suport o documents on
constin les dades objecte de tractament.

-

Quan el responsable del tractament contracti la prestació d’un servei que comporti el
tractament de dades de caràcter personal, aquest haurà de vetllar per tal que l’encarregat
de tractament compleixi el que disposa el RLOPD.

-

El Document de Seguretat inclourà la identificació dels fitxers o tractaments que es tractin
en concepte d’encarregat amb referència expressa del contracte o document que regula les
condicions de l’encàrrec, així com la identificació del responsable i del període de vigència
de l’encàrrec.

Fets i observacions
Ens els concursos públics les clàusules es troben incorporades als plecs de contractació pública
de manera genèrica.
Es disposa d’un protocol a seguir pel que fa al tractament de dades per part de tercers en el
marc d’un contracte administratiu o d’un conveni, així com un registre d’encarregats de
tractament.
Tots els tercers que tenen accés a les dades de l’Ajuntament no han signat el document
corresponent d’encarregat de tractament i de confidencialitat tal i com disposa la Llei i el
Reglament.
A Recursos Humans hi ha formalitzats contractes d’encarregats de tractament amb prestadors
de serveis amb accés a dades que inclouen les clàusules adients.
Hi ha un conveni amb l’ORGT per a la gestió tributaria que regula el tractament de dades de
caràcter personal.
A Badalona Pròspera i Sostenible no hi ha cap tercer amb accés a dades excepte per la finalitat
d’ocupació (fitxer Xaloc) que està gestionada per l’IMPO.
El tractament de dades per part de tercers en matèria d’Esports compta amb els preceptius
contractes d’encarregat de tractament.
Pel que fa al tractament de dades per part del Servei de Salut no s’ha identificat el tractament de
dades per part de tercers.
Pel que fa al tractament de dades per part de Serveis Socials hi ha un conveni amb la Diputació
de Barcelona per a l’ús de l’eina de gestió XISSAP i un conveni per la nova eina HESTIA.

Deficiències
En els contractes amb prestadors de serveis sense accés a les dades (de neteja i de
manteniment) no hi ha incorporades clàusules referides a la prohibició d'accés i a l'obligació de
secret.
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Serveis Jurídics Hisenda hi ha tractament de dades de caràcter personal per part de tercers
sense el corresponent contracte d’encarregat de tractament.
En la gestió de les multes intervé un tercer sense el corresponent contracte d’encarregat de
tractament.
El departament de Joventut compta amb tercers que tracten les dades de caràcter personal de
joves i no hi ha formalitzades les clàusules d’encarregat de tractament.
La Guàrdia Urbana compta amb tercers que tracten les dades de caràcter personal i no hi ha
formalitzades les clàusules d’encarregat de tractament ni cap tipus de contracte.
Pel que fa als serveis d’Educació hi ha prestadors de servei amb accés a dades sense el
preceptiu contracte d’encarregat de tractament.
A Cultura hi ha prestadors de servei amb accés a dades amb els que no hi ha clàusules ni
contracte d’encarregat de tractament.
Mesura correctora
Revisar els registre de contractes i de convenis, identificar els tercers amb accés a dades i
formalitzar el corresponent contracte d’encarregat de tractament.
Incloure les clàusules referides a la prohibició d'accés i a l'obligació de secret en els contractes
amb els prestadores de serveis sense accés a dades.
Recomanacions
Reiterar l’obligació de donar compliment al protocol de tractament de dades per compte de
tercers.
Establir mecanismes periòdics de control pel que fa al registre de contractes i de convenis.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Incompliment total

Alt

Greu

Secretaria General

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de Serveis Centrals i RH Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Hisenda

Deficient

Mitja

Greu

Àrea
de
Participació, Deficient
Convivència i Mediació

Mitja

Badalona
Sostenible

i Deficient

Mitja

Deficient

Mitja

i Deficient

Mitja

Deficient

Mitja

Pròspera

Badalona Educadora
Àrea d’Espais
Mobilitat

Públics

Badalona Justa i Inclusiva

Greu
Greu
Greu
Greu
Greu

Dret d’accés (LOPD15)
L’art.15 de la LOPD estableix que les persones interessades tenen dret a sol·licitar i obtenir
gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, així
com l’origen de les seves dades i les comunicacions realitzades o previstes. Les condicions,
requeriments i procediment a seguir pe a l’exercici d’aquest dret el regulen els art. 23-36 del
RLOPD.
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Fets i observacions
L’auditoria ha verificat que:
Es disposa d’un protocol per exercir el dret d’accés annex al Document de Seguretat.
Aquest protocol regula el dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves
dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les dades i les
comunicacions efectuades o que es prevegin fer.
-

El protocol i el procediment a seguir per a tramitar les sol·licituds d’exercici de dret d’accés
estan publicades a la intranet corporativa.

-

El catàleg de tràmits publicat a la web inclou informació sobre com dur a terme el tràmit
per exercir el dret d’accés, inclou formularis per realitzar el tràmit presencialment i l’enllaç
als formularis per realitzar el tràmit electrònicament.

-

L’exercici dels drets s’ha de realitzar mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament que atén el SAC
i es tramitarà a través del Registre General de l’Ajuntament. També es pot realitzar
electrònicament.

Deficiències
No s’observen
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

---

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Dret de rectificació i cancel•lació (LOPD16)
L’art. 16 de la LOPD, en relació al dret de rectificació i cancel·lació estableix, entre d’altres
aspectes que:
El responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació i cancel·lació
en el termini de 10 dies
-

La cancel·lació de les dades comportarà el seu bloqueig, abans de procedir a la supressió
de les dades.
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-

Si les dades rectificades o cancel·lades haguessin estat comunicades prèviament a tercers,
el responsable del tractament haurà de notificar la rectificació o cancel·lació efectuada al
destinatari de la cessió qui també haurà de procedir a la seva rectificació o cancel·lació
segons el cas.

Les condicions, requeriments i procediment a seguir pe a l’exercici d’aquest dret el regulen els
art. 23-36 del RLOPD.
Fets i observacions
L’auditoria ha verificat que:
-

Es disposa d’un protocol per exercir el dret rectificació i cancel·lació annex al Document
de Seguretat.

-

El protocol i el procediment a seguir per a tramitar les sol·licituds d’exercici el dret
rectificació i cancel·lació estan publicades a la intranet corporativa.

-

El catàleg de tràmits publicat a la web inclou informació sobre com dur a terme el tràmit
per exercir el dret rectificació i cancel·lació, inclou formularis per realitzar el tràmit
presencialment i l’enllaç als formularis per realitzar el tràmit electrònicament.

-

L’exercici dels drets s’ha de realitzar mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament que atén el SAC
i es tramitarà a través del Registre General de l’Ajuntament. També es pot realitzar
electrònicament.

Deficiències
No s’observen
Recomanacions
És important, en cas d’exercici del dret de cancel·lació, notificar la sol·licitud realitzada a
prestadors de serveis o cessionaris de dades que disposin de les dades de l'afectat, perquè
també procedeixin a bloquejar-les o cancel·lar-les.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

---

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Procediment d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació (LOPD17)
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D’acord amb el que estableix l’art. 17 de la LOPD els procediments per a l’exercici dels drets
d’oposició, accés, així com de rectificació i cancel·lació s’establirà reglamentàriament. En
qualsevol cas, per l’exercici d’aquests drets no es requerirà cap contraprestació.
Fets i observacions
L’auditoria ha verificat que:
-

Es disposa d’un procediment que estableix el procediment a seguir per a l’exercici del dret
d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació i es disposa de formularis amb aquest
objecte.

-

El protocol i el procediment a seguir per a tramitar les sol·licituds estan publicades a la
intranet corporativa.

-

El catàleg de tràmits publicat a la web inclou informació sobre com dur a terme el tràmit,
inclou formularis per realitzar el tràmit presencialment i l’enllaç als formularis per realitzar
el tràmit electrònicament.

-

L’exercici dels drets s’ha de realitzar mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament que atén el SAC
i es tramitarà a través del Registre General de l’Ajuntament. També es pot realitzar
electrònicament.

Deficiències amb caràcter general
No s’observen
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

---

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals i RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Notificació i inscripció en el registre de fitxers (LOPD26)
L’art. 20 de la LOPD, així com els art. 52-62, determinen que la creació, modificació o supressió
de fitxers de les Administracions públiques només pot fer-se per mitjà d’una disposició general
publicada en el butlletí oficial, i estableixen el contingut la disposició de creació. Per altra banda,
l’art. 27 de la LOPD estableix l’obligació de notificar i inscriure els fitxers en el registre de
l’Agència de Protecció de Dades.
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Fets i observacions
L’Ajuntament de Badalona té inscrits a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades els seus
fitxers d’acord amb els tractaments de dades que es realitzen.
El registre de fitxers inscrits en l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades està publicat tant en
la intranet corporativa com en la web municipal.
Deficiències
No s’identifiquen
Recomanacions
Amb caràcter general:
Recordar el procediment a seguir per a la recollida i tractament de dades de caràcter
personal, així com per a la creació de fitxers.
En el cas que el fitxer “Llibre de visites a les dependències de la Guàrdia Urbana” es deixi
de fer manual i es gestioni amb una eina cal recordar de realitzar la modificació del sistema
de tractament del fitxer de no automatitzat a parcialment automatitzat o automatitzat.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

----

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Comunicació cessió de dades (LOPD27)
L’article 27 de la LOPD estableix que el responsable del fitxer, quan realitzi la primera cessió de
dades, ha d’informar a l’afectat, indicant al mateix temps la finalitat del fitxer, la naturalesa de les
dades cedides i el nom i adreça del cessionari. Aquesta comunicació no existirà en els supòsits
previstos en l’art. 11, ni quan vingui determinada per una llei.
Fets i observacions
L’auditoria ha constatat que:
-

L’Ajuntament disposa de protocols i procediments per a la cessió de dades personals.

-

La Guàrdia Urbana segueix aquests protocols.

-

Les cessions de dades que es realitzen des de Salut Pública estan habilitades.

-

Les cessions de dades que es porten a terme des de Serveis Socials estan habilitades per
llei o compten amb el consentiment de l’afectat.
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Recomanacions
Revisar els consentiments per a la cessió de dades de Serveis Socials.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

--

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

--

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Transferència internacional de dades (LOPD33)
Els art. 33-34 de la LOPD i 137-144 del RLOPD regulen la transferència internacional de dades,
la qual no es podrà fer amb destí a països que no proporcionin un nivell de protecció
equiparable a la legislació espanyola. Així mateix, regulen les excepcions i el procediment
d’autorització de les transferències internacionals de dades.
Fets i observacions
No s’ha detectat tractaments de dades que comportin la transferència internacional de dades.
Recomanacions
Dissenyar i implementar un protocol i procediment, que contempli els aspectes legals de la
comunicació internacional de dades (països, finalitats, etc.) i els formals de la mateixa
(informació, llegendes, consentiment, etc.).
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

--

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

--

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

---

28

Secretaria General

Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Espai Públic i Mobilitat

Adequat

---

---

Serveis Socials, Salut i Cooperació

Adequat

---

---

Accés a dades a través de xarxes de comunicacions (RDLOPD/MS085)
El Reglament de desenvolupament de la LOPD determina les mesures de seguretat que s’han
d’aplicar en el tractament de dades de caràcter personal, fixant les mesures de seguretat
exigibles als accessos a dades de caràcter personal a través de les xarxes de comunicacions,
siguin o no públiques, conforme els nivells de seguretat aplicables a cada tipus de fitxer (bàsic,
mitjà, alt).
Fets i observacions
L’Ajuntament de Badalona disposa de tres estructures de xarxa, diferenciades segons la
tecnologia suportada: xarxa d’àrea local (dins dels edificis), fibra òptica (per a comunicar
determinats edificis municipals) i WiFi (com a servei al ciutadà i a determinats entorns
municipals). El sistema de seguretat (hardware + politiques) es l’estàndard, sent suficient per a
garantir la seguretat de les comunicacions a través de les xarxes.
El Document de seguretat inclou en un annex informació sobre les diferents seus o
dependències municipals on consta: el centre, l’adreça, el tipus de connexió i comentaris al
respecte.
La Guàrdia Urbana té problemes de connexió habitualment per accedir a dades a traves de les
xarxes de comunicacions. Les condicions tècniques dels aparells i els sistemes operatius
obsolets dificulten el tractament de la informació.
Deficiències
No s’han identificat
Recomanacions
- Realitzar tests d’intrusisme.
-

Revisar i validar, periòdicament, els logs de l’electrònica de comunicacions i seguretat per
tal de detectar o prevenir atacs.

-

Xifrar aquella informació que surt fora de l’àmbit de l’Ajuntament de Badalona (exemple:
correus electrònics).

Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

--

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

---

Adequat
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Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Espai Públic i Mobilitat

Adequat

---

---

Serveis Socials, Salut i Cooperació

Adequat

---

---

Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat de tractament
(RDLOPD/MS86)
D’acord amb el que determina l’art. 86 del Reglament que desenvolupa la LOPD, quan les
dades de caràcter personal s’emmagatzemi en dispositius portàtils o es tractin fora dels locals
del responsable del fitxer, és necessària una autorització prèvia del responsable del fitxer i, en
qualsevol cas, sempre s’haurà de garantir el nivell de seguretat que correspongui al fitxer tractat.
Les autoritzacions s’hauran de fer constar en el Document de seguretat i concretaran el període
de validesa.
Fets i observacions
En el decurs de l’auditoria s’ha contrastat que:
-

En els suports lliurats des del Servei d’Informàtica les dades estan correctament protegides
(xifrades i amb seguretat a la identificació i autenticació).

-

Els equips o components informàtics que han de ser retirats o destruïts són prèviament
esborrats i/o inutilitzats per tal d’evitar la seva recuperació.

-

El Document de seguretat en els seus annexes inclou una relació dels usuaris autoritzats a
treballar fora dels locals però aquesta relació es limita als usuaris que tenen accés a la
extranet municipal.

-

La Guàrdia Urbana compleix el règim de treball fora dels locals.

Deficiències
El Servei d’Informàtica desconeix el nombre i tipus de possibles suports.
Els usuaris poden utilitzar dispositius de la seva propietat, no autoritzats per l’Ajuntament.
Mesura correctora
Complir amb el protocol de suports incorporat al Document de Seguretat de l’Ajuntament.
Per al tractament fora dels locals es necessària una autorització prèvia i s’ha de garantir el nivell
de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat. L’autorització ha de constar en el document
de seguretat i es pot establir per usuari o per perfil d’usuaris i determinar un període de validesa.
S’ha d’identificar els suports i realitzar un inventari.
Recomanacions
El règim (activitat, permisos, autoritzacions, etc.) ha d’estar sempre regulat per contractes amb
les seves corresponents clàusules de confidencialitat i tractament de dades en els que s’ha
d’establir el nivell de responsabilitat i activitat entre:
-

Ajuntament i els seus treballadors

-

Ajuntament i tercers (col·laboradors externs)

-

Ajuntament i prestadors de serveis (encarregats de tractament).
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Difondre entre els personal el procediment i donar a conèixer les conseqüències derivades de
l’incompliment d’aquest principi, tant per l’usuari com per a l’entitat.
Dotar dels mitjans adients, per tal garantir el transport d’aquestes dades, sobretot si son de
nivell alt, segons les especificacions de l’article 101 (Gestió i distribució de suports) del
RDLOPD.
Revisar la contractació de col·laboradors, prestadors de serveis o proveïdors per tal d’incloure
les clàusules de confidencialitat i informar-los sobre les responsabilitats a las que estan
sotmesos, en cas de vulnerar o incomplir els acords / contractes.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Deficient

Mitja

Greu

Secretaria General

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de Serveis Centrals RH

Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Hisenda

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de Participació, Convivència i
Deficient
Mediació

Mitja

Badalona Pròspera i Sostenible

Deficient

Mitja

Greu

Badalona Educadora

Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Deficient

Mitja

Greu

Badalona Justa i Inclusiva

Deficient

Mitja

Greu

Greu

Fitxers temporals o còpies de treball de documents (RDLOPD/MS087)
El Reglament que desenvolupa la LOPD regula, per mitjà de l’art. 87, la creació de fitxers
temporals o còpies de suport, als quals s’hauran d’aplicar les mesures de seguretat adequades
i, quan deixin de ser necessaris per la finalitat que va motivar la seva creació, s’esborraran i
destruiran.
Fets i observacions
S’ha constatat que:
-

-

Existeix una política sobre la creació, utilització i responsabilitat de gestió dels fitxers
temporals inclosa dins el Document de Seguretat que no es coneguda per la totalitat dels
usuaris que tracten dades i creen fitxers temporals.
Es disposa d’un formulari per comunicar la creació de fitxers temporals que els usuaris no
utilitzen tot i que le protocol que hi ha establert així ho estableix.
El Servei d’Informàtica no té definida una política però a la pràctica es contempla
l’assignació d’autoritzacions per perfil / rol de l’usuari.

Deficiències
No s’identifiquen
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Recomanacions
Conscienciar als usuaris respecte a la creació de fitxers temporals, la seva conservació
estrictament necessària, les mesures de seguretat equivalents al fitxer origen i fer-ne auditories
periòdiques. Incidir en els caps d’àrea o responsables de departament perquè duguin a terme
una tasca de proximitat amb ells.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Suficient

---

---

Secretaria General

Suficient

---

---

Àrea de Serveis Centrals RH

Suficient

---

---

Àrea d’Hisenda

Suficient

---

---

Àrea de Participació, Convivència i
Suficient
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Suficient

---

---

Badalona Educadora

Suficient

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Suficient

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Suficient

---

---

---

Document de seguretat (RDLOPD/MS088)
L’art. 88 del RLOP estableix que el responsable del fitxer o del tractament elaborà un Document
de Seguretat que recollirà les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu, d’acord amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que serà d’obligat compliment per
a tot el personal amb accés als sistemes d’informació. Aquest document s’ha de mantenir
actualitzat i es revisarà sempre que es produeixin canvis rellevants en els sistemes d’informació
o de tractament, en l’organització, o resultat dels controls periòdics realitzats.
Fets i observacions
L’Ajuntament de Badalona disposa d’un Document de Seguretat amb els seus corresponents
annexes. El Document de seguretat es manté actualitzat i es disposa del corresponent protocol..
Deficiències
No s’observen
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Adequat

--

---

Secretaria General

Adequat

--

---

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de
Mediació

Participació,

Convivència

Badalona Pròspera i Sostenible

i

Adequat
Adequat
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Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

Funcions i obligacions del personal (RDLOPD/MS89)
El RLOPD, en el seu art. 89, determina que han d’estar clarament definides i documentades les
funcions i obligacions de cadascun dels usuaris o dels perfils d’usuaris amb accés a dades de
caràcter personal i als sistemes d’informació, així com les funcions de control o autoritzacions
delegades pel responsable del fitxer o tractament.
El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures necessàries per a que el personal conegui les
normes de seguretat que afecten el desenvolupament de les seves funcions, així com les
conseqüències en què pot incórrer en cas d’incompliment.
Fets i observacions
El Document de Seguretat inclou un apartat on es defineixen les funcions i obligacions del
personal. Aquesta informació està publicada en la intranet corporativa.
S’ha realitzat un pla de formació adreçat a tot el personal administratiu i tècnic.
Recomanacions
Actualitzar el pla de formació.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

---

Secretaria General

Adequat

---

---

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

---

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

---

Àrea de Participació, Convivència
Adequat
i Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

---

Badalona Educadora

Adequat

---

---

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

---

---

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

---

---

Registre d’incidències (RDLOPD/MS090-100)
El RLOPD estableix l’obligació de disposar d’un registre d’incidències. Els requeriments i
mesures que s’han d’aplicar són incrementals en funció del nivell de seguretat aplicable al fitxer.
Així doncs, a partir del nivell de seguretat bàsic i per a tots els fitxers, l’art. 90, entre d’altres
aspectes, estableix que s’ha de disposar d’un procediment de notificació i gestió de les
incidències que afectin les dades de caràcter personal i habilitar un registre on es faci constar,
entre d’altres dades, la descripció de la incidència, els efectes que s’haguessin derivat i les
mesures correctores aplicades.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

33

Secretaria General

Tanmateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell mitjà l’art. 100 estableix
que, a més, s’hauran de fer constar en el registre els procediments realitzats per a la
recuperació de les dades, indicant la persona que va executar el procés, les dades restaurades
i, en el cas, que hagi estat necessària, les dades gravades manualment en el procés de
recuperació. En qualsevol cas, serà necessària l’autorització del responsable del fitxer per a
l’execució dels procediments de restauració de les dades.
Fets i observacions
En el decurs de l’auditoria s’ha constatat que:
-

El Document de seguretat descriu el procediment per a la gestió d’incidències
automatitzades com no automatitzades.

-

Dins dels Plans d’Auditoria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat va
auditar el Registre d’Incidències de l’Ajuntament, i va concloure que aquest no complia el
que estableix el RDLOPD en aquesta matèria.

-

L’Ajuntament de Badalona disposa d’una eina interna per a la gestió de tiquets
relacionats amb les incidències i peticions informàtiques. Les categories d’aquest registre no
es corresponen amb les categories del registre d’incidències.

-

Actualment no s’auditen els registres però disposen d’eines per poder verificar la
traçabilitat d’un incident de seguretat.

-

La responsable de seguretat no disposa de mitjans donar compliment a la seva
obligació d’avaluar les incidències.

-

Existeix un procediment documentat de copies de seguretat. No s’ha pogut identificar si
contempla com a cas especial el que es vegin involucrades dades personals en les
restauracions, a efecte de registrar qui ha restaurat les dades, el resultat de la restauració i
les possibles pèrdues finals de dades, si es el cas.

Deficiències
No s’aplica el procediment de registre d’incidències.
Mesura correctora
Implantar el procediment de registre d’incidències i categoritzar aquest tipus d’incidències LOPD
i incloure aquesta categoria a l’eina de ticketing.
Adequar el Registre d’incidències al requeriment de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Desenvolupar un procediment per a la realització d’auditoria dels registres d’incidències.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment Compliment
Criticitat
(art. 90)
(art. 100)

Badalona
Transformadora

Deficient

Suficient

Mitja

Secretaria General Deficient

Suficient

Mitja

Àrea de Serveis
Deficient
Centrals RH

Suficient

Mitja

Àrea d’Hisenda

Suficient

Mitja

Deficient
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Compliment Compliment
Criticitat
(art. 90)
(art. 100)

Àmbit auditat
Àrea
Participació,
Convivència
Mediació

de
i

Suficient

Mitja

Deficient

Suficient

Mitja

Badalona
Educadora

Suficient

Mitja

Suficient

Mitja

Suficient

Mitja

Àrea
d’Espais
Deficient
Públics i Mobilitat
Badalona Justa i
Deficient
Inclusiva

--Greu

Badalona Pròspera
Deficient
i Sostenible
Deficient

Tipificació
Tipificació
infracció (art. infracció (art.
90)
100)

Greu
Greu
Greu

----

Greu

Control d’accessos (RDLOPD/MS091-103)
Amb caràcter general, l’art. 91 del RLOPD, determina que l’accés dels usuaris als sistemes
d’informació i a dades de caràcter personal s’adequarà al que els hi sigui necessari per al
desenvolupament de les seves funcions, havent-se de disposar d’una relació actualitzada
d’usuaris i perfils d’usuaris, i dels accessos autoritzats a cadascun.
Així mateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell alt, addicionalment,
s’aplicaran les mesures que determina l’art. 103 del RLOPD i que, a mode de resum, es detallen
a continuació:
-

De cada intent d’accés es guardarà, com a mínim, la identificació de l’usuari, la data i hora,
el fitxer al que s’ha accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat.

-

Si l’accés ha estat autoritzat es guardarà la informació que pemeti identificar el registre al
qual s’ha accedit.

-

Els mecanismes que permetin el registre dels accessos estaran sota el control directe del
responsable de seguretat sense que es permeti desactivar-los ni manipular-los.

-

El període mínim de conservació de les dades registrades serà de dos anys.

-

El responsable de seguretat s’encarregarà de revisar al menys una vegada al mes la
informació de control registrada i elaborarà un informe de les revisions realitzades i dels
problemes detectats.

-

No serà necessari el registre d’accessos definit quan el responsable del fitxer sigui una
persona física i garanteixi que únicament ell té accés i tracta les dades personals. Si es
dona aquesta circumstància s’haurà de fer constar en el Document de Seguretat.

Fets i observacions
S’ha constatat que:
-

No existeix una política definida i documentada del procediment o política de control
d’accés a sistemes i a les aplicacions. Hi ha una política “informal” que és la que es porta
habitualment a terme.
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-

Existeix un control a través de polítiques del directori actiu de Windows, prèvia
autorització del responsable de cada àrea, indicant el nivell d’accés dels membres del seu
equip.

-

No s’auditen els inicis de sessió amb bloqueig de la mateixa després d’intents fallits però
és té capacitat per a realitzar l’auditoria a través de la política del directori actiu de windows
en els sistemes i a les aplicacions a través de la pròpia consola de cada aplicació.

-

No existeix una política de control d’accés als fitxers com a tal, però a la pràctica
habitual és realitza un control a través de la política del directori actiu de windows en els
accessos.

-

No s’auditen els accessos als fitxers de caràcter personal però tenen capacitat de
realitzar l’auditoria, a través de la política del directori actiu de windows en els sistemes i en
les aplicacions des de la pròpia consola de cada aplicació.

-

No es realitzen les auditories periòdiques des del departament de Sistemes però davant
un incident de seguretat es tindria la capacitat de fer-les.

Deficiències
El Document de Seguretat inclou un procediment de gestió d’usuaris aprovat però no s’aplica.
No hi ha una política definida i documentada del procediment o política de control d’accés a
sistemes i a aplicacions.
Existència d’usuaris orfes (personal que ja no desenvolupa la seva activitat a l’Ajuntament de
Badalona, però el seu “id” encara es actiu i usuaris amb autoritzacions i privilegis que
arrosseguen d’activitats o responsabilitats anteriors).
Existència de comptes de mail reutilitzades o que no es fan servir (a les que no han estat
aplicades una actualització de contrasenya o esborrades).
Hi ha recursos físics compartits amb altres serveis / àrees de l’ajuntament (impressores) que fan
que no sigui viable el control de l’accés a la documentació.
No es registren els accessos a dades de caràcter personal d’especial protecció.
No es realitza revisió mensual dels accessos registrats ni informe mensual.
Mesura correctora
Aplicar el procediment de gestió d’usuaris previst al Document de Seguretat.
Inventariar els perfils d’usuaris els Perfils digitals amb organització i funcionalitats, els
Identificadors d’usuaris amb usuaris reals i els comptes de mail amb receptors.
L’accés a dades especialment protegides s’ha de fer mitjançant aplicacions que permetin de
cada accés guardar, com a mínim, la identificació de l’usuari, la data i hora d’accés, el fitxer al
que s’ha accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat.
Activar el log de registre de la base de dades i d’accés al sistema.
Crear el procediment de monitorització i de gestió del log.
Registrar els accessos i fer una revisió mensual dels accessos registrats i elaborar un informe
mensual de les revisions realitzades i els problemes detectats.
Recomanacions
Documentar l’operativa de control d’accés a sistemes i a aplicacions.
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Millorar la coordinació entre RRHH i sistemes.
Establir un procediment, periòdic, d’inventariat, control i actualització d’usuaris, perfils i comptes
/ bústies de mail.
Implantar les cues d’impressió amb autenticació (PIN d’usuari) per aquelles impressores
compartides o ubicades en zones de pas.
Definir els accessos d’acord amb el lloc de treball.
Activar les auditories d’accés.
Quadre resum resultat auditoria
Tipificació
Compliment Compliment Criticitat Criticitat
infracció
(art. 91)
(art. 103)
(art. 91) (art. 103)
(art. 91)
Badalona
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
Transformadora
total
Secretaria
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
General
total
Àrea de Serveis
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
Centrals RH
total
Incompliment
Àrea d’Hisenda Deficient
Mitja
Alt
Greu
total
Àrea
de
Participació,
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
Convivència i
total
Mediació
Badalona
Pròspera
i Deficient
Mitja
Greu
Sostenible
Badalona
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
Educadora
total
Àrea d’Espais
Públics
i Deficient
Mitja
Greu
Mobilitat
Badalona Justa
Incompliment
Deficient
Mitja
Alt
Greu
i Inclusiva
total
Àmbit auditat

Tipificació
infracció
(art. 103)
Greu
Greu
Greu
Greu

Greu

Greu

Greu

Gestió de suports i documents (RDLOPD/MS92-97-101)
El RLOPD estableix les mesures que s’han d’adoptar en relació a la gestió de suports i
documents. Aquestes mesures són incrementals en funció del nivell de seguretat aplicable a
cada fitxer. Així doncs, a partir del nivell de seguretat bàsic i per a tots els fitxers, l’art. 92, entre
d’altres aspectes, estableix que:
- Els suports i documents que contenen dades de caràcter personal han de permetre
identificar el tipus d’informació que contenen, s’han d’inventariar i només poden ser
accessibles per al personal autoritzat d’acord amb el Document de Seguretat.
-

La sortida de suports i documents que contenen dades de caràcter personal, incloses les
compreses en correus electrònics, fora de locals sota el control del responsable del fitxer ha
de ser autoritzada pel responsable del fitxer o estar autoritzada en el Document de
Seguretat.
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-

En el trasllat de la documentació s’adoptaran mesures per evitar la seva sostracció, pèrdua
o accés indegut a la informació durant el transport.

Tanmateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell mitjà, l’art. 97 estableix que:
- S’haurà de disposar de registres d’entrada i de sortida de suports que permeti conèixer el
tipus de document o suport, la data i hora, l’emissor o destinatari i el número de documents
o suports inclosos en la tramesa, la informació que contenen, la forma de tramesa i la
persona responsable de la recepció i que haurà d’estar autoritzada.
Així mateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell alt, addicionalment,
s’aplicaran les mesures que determina l’art. 101 del RLOPD i que, a mode de resum, es detallen
a continuació:
-

La distribució dels suports es realitzarà xifrant les dades o bé emprant qualsevol altre
mecanisme que garanteixi que aquesta informació no és accessible o manipulada durant el
seu transport. Igualment, es xifraran les dades que continguin els dispositius portàtils quan
aquests es trobin fora de les instal·lacions sota control del responsable de seguretat.

-

S’evitarà el tractament de dades de caràcter personal en dispositius portàtils que no
permetin el seu xifrat. Si és estrictament necessari s’haurà de fer constar motivadament en
el document de seguretat i s’adoptaran mesures que tinguin en compte els riscos de
realitzar tractaments en entorns no protegits.

Fets i observacions
El Document de Seguretat inclou el protocol sobre la gestió dels suports però no existeix una
política definida i aplicada des d’Informàtica sobre l’ús i tipus de suports d’informació permesos.
El Document de Seguretat inclou en els seus annexes un inventari de suports on només hi ha
una relació dels equips, persona, edifici i observacions i també una relació dels servidors i de les
seves funcions. Aquest document és del 2015 i no ha estat actualitzat.
No hi ha control de l’entrada i/o sortida dels suports utilitzats per l’Ajuntament.
No existeix un inventari de suports de memòria utilitzats des dels diferents departaments de
l’Ajuntament.
Existeix un inventari de les impressores.
La Guàrdia Urbana té identificats i inventariats i porta una relació de suports i persones
autoritzades (butlletes de denúncia, pda’s, mòbils per trucades, mòbils per fotos d’atestats,
càmeres reflex per investigacions concretes. No disposen d’ipads ni portàtils).
Els ports USB estan tancats. Hi ha un procediment establerts per obrir els ports a través de
sol·licitud però no es concedeixen des de sistemes de l’Ajuntament.
Informàtica no ha desenvolupat una política per l’encriptat de la informació.
A nivell departamental s’ha constatat que:
-

Alguns departaments, com ara Secretaria i el SAC, tenen inventariats els armaris.

-

En el departament de Salut hi ha sortida de documentació que es porta personalment a
l’Agència de Salut Pública, i es manté un full de ruta realitzat a mà per controlar tota la
sortida d’informació encara que sigui dins del mateix Ajuntament.

-

Des de Serveis Socials hi ha sortida de documentació cap a altres administracions.
Aquestes sortides queden registrades.
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Deficiències
No hi ha un inventari dels suports actualitzat i no s’aplica el protocol d’autoritzacions per a la
sortida de suports que continguin dades de caràcter personal, en definitiva no hi control dels
suports utilitzats pels treballadors de l’Ajuntament.
No es coneix ni es aplicat el procediment sobre la gestió (creació, contingut, trasllat, etc.) de
suports de l’Ajuntament.
L’Ajuntament no registra l’entrada i sortida de suports.
No existeix cap política per encriptar els suports que surten de l’Ajuntament.
No existeix un procediment de transport segur de les còpies de seguretat.
Mesura correctora
Implantar un registre d’entrada i sortida de suports que permeti conèixer el tipus de suport, el
tipus d’informació que conté, la forma d’enviament i la persona responsable de la recepció o del
lliurament que haurà d’estar degudament autoritzada per l’Ajuntament.
Els suports i documents que contenen dades de caràcter personal han de permetre identificar el
tipus d’informació que contenen, ser inventariats i han de ser accessibles al personal autoritzat
en el document de seguretat.
Implantar us sistema per l’encriptació dels suports que surtin de l’Ajuntament i implantar un
sistema de transport segur de les còpies de seguretat i de xifrat de les còpies.
Les sortides de suports i documents han d’estar degudament autoritzades.
Cal:
-

Definir els suports autoritzats per l’Ajuntament

-

Inventariar tots els suports i hardware generador existent

-

Identificar i etiquetar els autoritzats

-

Revisar les responsabilitats (qui pot i qui no pot)

-

Inhabilitar els dispositius i suports no autoritzats

Recomanacions
Definir una política que contingui una classificació dels actius, informació i obligacions i
responsabilitats de l’ús. S’ha de comunicar als usuaris i assegurar aquells suports que tinguin
mobilitat habitual fora de les instal·lacions de l’Ajuntament (mòbils, portàtils, tablets, etc.).
Tota sortida de suports o documents que contenen dades de caràcter personal (inclosos els
annexes al correu electrònic i fax) ha de ser autoritzada per l’Ajuntament de Badalona.
Centralitzar la gestió dels suports (creació, esborrat, duplicació, etc.) en un òrgan amb capacitat
de decisió) per tal d’evitar, de nou, la dispersió.
Adoptar les mesures necessàries pel trasllat de documentació per evitar la seva sostracció,
pèrdua o accés indegut a la informació durant el transport.
S’ha d’evitar el tractament de dades de caràcter personal en dispositius portàtils que no
permetin el seu xifrat. En el cas que sigui estrictament necessari s’haurà de fer constar en el
Document de Seguretat i s’adoptaran mesures que tinguin en compte els riscos de realitzar
aquests tractaments en entorns desprotegits.
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Quadre resum resultat auditoria

Criticitat

Tipificació
Tipificació
infracció (art. infracció
92)
(art. 97)

Tipificació
infracció
(art. 101)

Badalona
Incompliment
Transformadora total

Alt

Greu

Greu

Greu

Secretaria
General

Incompliment
total

Alt

Greu

Greu

Greu

Àrea de Serveis Incompliment
Centrals RH
total

Alt

Greu

Greu

Greu

Incompliment
total

Alt

Greu

Greu

Greu

Àrea
de
Participació,
Incompliment
Convivència i total
Mediació

Alt

Greu

Greu

Greu

Badalona
Pròspera
Sostenible

Incompliment
total

Alt

Greu

Greu

Incompliment
total

Alt

Greu

Greu

Àrea d’Espais
Incompliment
Públics
i
total
Mobilitat

Alt

Greu

Greu

Badalona Justa Incompliment
i Inclusiva
total

Alt

Greu

Greu

Àmbit auditat

Compliment

Àrea d’Hisenda

Badalona
Educadora

i

Greu

Greu

Identificació i autenticació (RDLOPD/MS093-98)
El RLOPD estableix les mesures que s’han d’adoptar en relació a la identificació i autenticació
dels usuaris. Aquestes mesures són incrementals en funció del nivell de seguretat aplicable al
fitxer. Així doncs, a partir del nivell de seguretat bàsic i per a tots els fitxers, l’art. 93, entre
d’altres aspectes, estableix que:
El responsable del fitxer haurà d’adoptar les mesures que garanteixin una correcta
identificació i autenticació dels usuaris
-

S’implantaran mecanismes que permetin la identificació de forma inequívoca i
personalitzada de tot usuari que intenti accedir als sistemes d’informació, verificant que
estigui autoritzat.

-

Les contrasenyes s’emmagatzemaran de forma ininteligible.

-

El Document de seguretat establirà la periodicitat, que en cap cas serà superior a un any,
amb la que s’han de canviar les contrasenyes.

Tanmateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell mitjà, l’art. 98 estableix que
s’establirà un mecanisme que limiti la possibilitat d’intentar reiteradament l’accés no autoritzat al
sistema d’informació.
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Fets i observacions
L’auditoria ha permet constatar que:
-

No s’ha verificat l’existència d’una política de contrasenyes com a tal però existeixen unes
directrius mínimes de les que un nou usuari es informat quan s’incorpora.

-

Des de Sistemes s’envia un mail de recordatori periòdic.

-

Es contempla un període de caducitat de 60 dies, que es renova de manera automàtica,
obligant a l’usuari a canviar la contrasenya al següent inici de sessió sense que es puguin
repetir les tres últimes contrasenyes.

-

El fitxer mestre de contrasenyes es gestiona des del directori actiu de windows, al que
només hi té accés els responsables de Sistemes.

-

S’apliquen polítiques de windows, configurades pell bloqueig de la sessió després de tres
minuts d’inactivitat. També s’ha informat a l’usuari com realitzar el bloqueig manualment.

-

A la Guàrdia Urbana no hi ha un bloqueig automàtic.

Deficiències
No s’observen
Recomanacions
Documentar la política de contrasenyes.
Recordar la problemàtica de fer ús de correus genèrics i de la prohibició d’entrar a un correu
d’una altra persona amb la seva contrasenya. Cada usuari ha de tenir els seu correu i la seva
contrasenya.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment
(art 93)

Badalona
Transformadora

Suficient

Secretaria
General

Suficient

Compliment
Criticitat
(art 98)
Suficient

--

Adequat

--

Àrea de Serveis
Suficient
Centrals RH

Adequat

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

--

Adequat

--

Àrea
Participació,
Convivència
Mediació

Suficient
de
i

Suficient

Badalona
Pròspera
Sostenible

i Suficient

Badalona
Educadora

Suficient

Tipificació
Tipificació
infracció (art infracció (art
93)
98)
-----

------

--

Adequat

--

---

Adequat

--

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

--

--

41

Secretaria General

Àmbit auditat

Compliment
(art 93)

Compliment
Criticitat
(art 98)

Àrea
d’Espais Suficient
Públics i Mobilitat

Suficient

--

Badalona Justa i Suficient
Inclusiva

Adequat

---

Tipificació
Tipificació
infracció (art infracció (art
93)
98)
---

---

Copies de seguretat (RDLOPD/MS094-102)
L’art. 94 del RLOPD regula la realització de còpies de seguretat i estableix, bàsicament, que:
S’establiran procediments d’actuació per a la realització, com a mínim, setmanal de còpies
de seguretat.
-

S’establiran procediments per a la recuperació de dades que garanteixin en tot moment la
seva reconstrucció. Només en el cas que la pèrdua o destrucció, afecti a fitxers parcialment
automatitatzats i sempre que hi hagi documentació que permeti la seva reconstrucció, es
procedirà a gravar manualment les dades, quedant constància motivada d’aquest fet en el
Document de Seguretat.

-

El responsable del fitxer s’encarregarà de verificar cada sis mesos la correcta definició,
funcionament i aplicació dels procediments de còpia de seguretat i recuperació de dades.

-

Les proves anteriors a la implantació o modificació dels sistemes d’informació que tractin
fitxers amb dades de caràcter personal no es realitzaran amb dades reals, llevat que es
garanteixi el nivell de seguretat corresponent i s’anoti la seva realització en el Document de
Seguretat. En aquest cas, prèviament, es realitzarà una còpia de seguretat.

Així mateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell alt, addicionalment,
s’aplicaran les mesures que determina l’art. 102 del RLOPD, conservant-se una còpia de suport
de les dades en una ubicació diferent d’on es trobin els sistemes de tractament. En qualsevol
cas, s’aplicaran a aquests suports les mesures de seguretat aplicables i es garantirà la integritat
i recuperació de la informació.
Fets i observacions
Els treballs d’auditoria s’han centrat en l’anàlisi de la realització de les còpies de seguretat i el
procediment, constatant que:
-

No existeix una política documentada sobre el procediment de copies de seguretat però
existeix una operativa on es defineixen els tipus de recolzaments a realitzar i es fa una
rotació dels mateixos.

-

Hi ha un responsable de les còpies de recolzament que està informat i coneix les seves
obligacions.

-

Es realitzen proves aleatòries de recuperació de les còpies de recolzament per comprovar la
seva integritat.

-

Des de sistemes de l’Ajuntament es realitzen còpies de seguretat dels servidors de la
Guàrdia Urbana trimestralment però no es fan les comprovacions de la bona realització
d’aquestes còpies.

-

Les còpies de seguretat es guarden a la mateixa ubicació on es realitzen.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

42

Secretaria General

Deficiències
Les còpies de seguretat no s’emmagatzemen en una ubicació diferent de l’origen i
s’emmagatzemen ni es protegeixen de manera adient.

no

Mesures correctores
Emmagatzemar les còpies de seguretat en un altra edifici que garanteixi la seva seguretat i
definir i implantar un procediment de transport segur.
Recomanacions
Documentar la política de les còpies de seguretat realitzades des d’Informàtica.
Es recomana configurar els sistemes per controlar la vida activa de les cintes.
Quadre resum resultat auditoria
Criticitat

Tipificació
Tipificació
infracció (art. infracció
94)
(art. 102)

Incompliment
total

Alt

---

Suficient

Incompliment
total

Alt

---

Greu

Àrea de Serveis
Suficient
Centrals RH

Incompliment
total

Alt

---

Greu

Àrea d’Hisenda

Suficient

Incompliment
total

Alt

---

Greu

Suficient

Incompliment
total

Alt

---

Greu

---

---

Alt

---

--

--

Alt

--

Àmbit auditat

Compliment Compliment
(art. 94)
(art. 102)

Badalona
Transformadora

Suficient

Badalona
Transformadora

Àrea
Participació,
Convivència
Mediació

Greu

de
i

Badalona
Pròspera
Sostenible

i Suficient

Badalona
Educadora

Suficient

Incompliment
total

Àrea
d’Espais
Suficient
Públics i Mobilitat
Badalona Justa i
Suficient
Inclusiva

Incompliment
total

Greu

Greu

Responsable de seguretat (RDLOPD/MS095-109)
L’art. 95 del RLOPD estableix que el document de seguretat haurà de designar el responsable
de seguretat encarregat de coordinar i controlar les mesures de seguretat.
Fets i observacions
El Responsable de Seguretat ha estat nomenat mitjançant decret de Badalona Transformadora,
les seves funcions i responsabilitats estan definides en el Document de Seguretat.
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Hi ha constituïda una Comissió de Seguretat i de protecció de dades, òrgan col·legiat encarregat
de la gestió dels fitxers per delegació del Responsable del fitxer.
Deficiències
No s’identifiquen
Recomanacions
Millorar la freqüència de les sessions de la Comissió de Seguretat.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment

Badalona
Transformadora

Adequat

Secretaria General

Adequat

Àrea
de
Centrals RH

Adequat

Serveis

Àrea d’Hisenda

Criticitat
-------

Adequat

---

Àrea de Participació,
Adequat
Convivència i Mediació

---

Badalona Pròspera
Sostenible

---

i

Badalona Educadora

Adequat
Adequat

---

Àrea d’Espais Públics i
Adequat
Mobilitat

---

Badalona
Inclusiva

---

Justa

i

Adequat

Tipificació
infracció
95)

Tipificació
(art. infracció (art.
109)

-------

------

----

-----

Auditoria (RDLOPD/MS096-110)
L’art. 96 del RLOP estableix, entre d’altres aspectes, que a partir del nivell mitjà els sistemes
d’informació i instal·lacions de tractament i emmagatzemament es sotmetran, al menys cada dos
anys, a una auditoria. Amb caràcter extraordinari, l’auditoria es realitzarà sempre que es facin
modificacions substancials en els sistemes d’informació.
L’informe d’auditoria haurà de dictaminar sobre l’adequació de les mesures i controls a la llei,
identificar les deficiències i proposar mesures correctores o complementaries.
Els informe d’auditoria seran analitzats pel responsable de seguretat que elevarà les conclusions
al responsable del fitxer per a que adopti les mesures correctores adequades i quedaran a
disposició de l’APDCAT.
Fets i observacions
Es realitza l’auditoria sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal.
La última auditoria es va realitzar al 2012 i va ser analitzada pel Responsable de Seguretat i per
la Comissió de Seguretat i Protecció de Dades. Fruit de l’auditoria es va portar a terme un pla
d’accions i es va fer un seguiment de la seva evolució.
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Deficiències
No s’identifiquen
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment

Compliment
Criticitat
(art. 110)

Tipificació
infracció
(art.96)

Tipificació
infracció
(art.110)

Badalona
Transformadora

Suficient

Suficient

---

--

--

Secretaria General

Suficient

Suficient

---

--

--

Àrea
de
Serveis
Suficient
Centrals RH

Suficient

---

--

--

Àrea d’Hisenda

Suficient

Suficient

---

--

--

Àrea de Participació,
Convivència
i Suficient
Mediació

Suficient

---

--

--

Badalona Pròspera i
Suficient
Sostenible

Suficient

---

--

--

Badalona Educadora

Suficient

Suficient

---

--

--

Àrea d’Espais Públics
Suficient
i Mobilitat

Suficient

--

--

---

Badalona
Inclusiva

Suficient

--

--

---

Justa

i

Suficient

Control d’accés físic (RDLOPD/MS099)
D’acord amb el que estableix l’art. 99 del RLOPD, exclusivament el personal autoritzat en el
Document de Seguretat tindrà accés als llocs on estan instal·lats els equips físiques que donin
suport als sistemes d’informació
Fets i observacions
El Document de seguretat en el seus annexes s’inclou un llistat nominatiu i de funcions del
personal autoritzat a accedir al CPD.
Existeix un control físic d’accés a l’edifici i mesures físiques d’accés a àrees sensibles com el
CPD i armari de comunicacions.
No s’ha pogut verificar l’existència d’una política de seguretat física i ambiental.
Existeixen armaris i arxivadors tancats però alguns amb la clau posada. A àrees sensibles els
despatxos es tanquen amb clau i en el cas del CPD l’accés és biomètric.
A la Guàrdia Urbana es realitza un control biomètric d’accés a una part dels treballadors. El Cap
del servei realitza un control dels tres torns (6, 14 i 22h).Es realitza control d’accessos mitjançant
càmeres.
A Serveis Jurídics Hisenda i a Gestió Tributària no es disposa de suficients recursos materials
(espais i armaris) per poder controlar l’accés a dades personals.
Deficiències
No s’acompanya ni es registra l’accés al CPD de les visites.
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No es fa un control exhaustiu dels accessos als edificis de l’Ajuntament.
Mesura correctora
Revisar el procediment de control de visites i registrar les visites al CPD.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Deficient

Mitja

Greu

Secretaria General

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de Serveis Centrals RH

Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Hisenda

Deficient

Mitja

Greu

Àrea de
Mediació

Participació,

Convivència

i

Deficient

Mitja

Greu

Badalona Pròspera i Sostenible

Deficient

Mitja

Greu

Badalona Educadora

Deficient

Mitja

Greu

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Deficient

Mitja

Greu

Badalona Justa i Inclusiva

Deficient

Mitja

Greu

Telecomunicacions (RDLOPD/MS0104)
D’acord amb l’art. 104 del RLOPD, en relació amb el 81.3, la implantació de les mesures de
seguretat en els fitxers de nivell alt, requereix que la transmissió de dades de caràcter personal
a través de xarxes públiques o inalàmbriques de comunicacions electròniques es faci xifrant
aquestes dades o emprant qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no és
inteligible ni manipulada per tercers.
Fets i observacions
S’ha verificat l’existència d’un compte d’administrador que gestiona el responsable del sistema.
Es realitza una còpia del repositori dels correus i dels fitxers adjunts a través de la configuració
de l’aplicació de correus.
Existeix encriptació de les comunicacions però no s’ha pogut verificar una política de seguretat
definida ni l’encriptació del contingut dels correus ni de les bases de dades.
A nivell de correu l’encriptació s’ha activat només pels usuaris que ho han sol·licitat.
La Guàrdia Urbana realitza actualment enviaments per mail d’informació d’atestats a les
asseguradores (adjunts) a l’espera d’una plataforma o eina específica.
Deficiències
No s’aplica una política d’encriptació.
Mesura correctora
Implantar l’encriptació pels continguts de dels correus per poder garantir la confidencialitat i la
integritat de la informació sensible.
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Quadre resum resultat auditoria
Compliment

Criticitat

Badalona Transformadora

Incompliment
total

Alt

Secretaria General

Incompliment
total

Alt

Àrea de Serveis Centrals RH

Incompliment
total

Alt

Àrea d’Hisenda

Incompliment
total

Alt

Àrea de Participació, Convivència i Incompliment
Mediació
total

Alt

Badalona Educadora

Incompliment
total

Alt

Badalona Justa i Inclusiva

Incompliment
total

Alt

Àmbit auditat

Tipificació
infracció
Greu
Greu
Greu
Greu
Greu
Greu
Greu

Criteris d’arxiu (RDLOPD/MS0106)
D’acord amb el que estableix l’art. 106 del RLOPD, l’arxiu dels suports o documents es realitzarà
d’acord amb els criteris previstos amb la legislació aplicable. Aquests criteris garantiran la
correcta conservació dels documents, la seva localització i consulta de la informació i la
possibilitat de l’exercici dels drets ARCO.
Quan no existeixi una norma aplicable, el responsable del fitxer haurà de fixar els criteris i
procediments d’actuació que han d’aplicar-se
Fets i observacions
El Document de seguretat indica que l’arxiu documents s’ha de realitzar d’acord amb la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, la legislació vigent en matèria arxivística i les
instruccions i pautes definides per la Unitat d’Arxiu de l’Ajuntament.
També s’indica en el Document de seguretat que l’arxiu de documents ha de garantir la correcta
conservació dels documents, la seva localització, la consulta de la informació, així com l’exercici
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació i que en tot moment s’han d’aplicar els criteris
definits pel Quadre de Classificació vigent.
Els criteris d’arxiu de l’Ajuntament permeten la localització de la documentació:
-

A Joventut es segueix un criteri per any per a sol·licituds i permisos i hi ha un registre de
la petició per Internet relacionat amb l’any.

-

A Protocol no es segueix cap criteri d’arxiu perquè es vol destruir la documentació. La
destrucció es fa mitjançant destructora de manera periòdica però actualment la situació és
que si tenen documentació que no està organitzada ni emmagatzemada per problemes
d’espais.

-

A la Guàrdia Urbana es segueix un criteri d’arxiu per anys.

-

A Secretaria es segueix un criteri d’arxiu per any i matèria.
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-

Al SAC es segueix un criteri d’arxiu per número de registre i per carrers alguns tràmits
perquè faciliten la seva localització.

-

A Serveis Jurídics d’Hisenda es segueix un criteri d’arxiu per número d’expedient i per
any.

-

A Recursos Humans es segueix un criteri d’arxiu per treballador i es va iniciar un procés
de digitalització que no va es va poder concloure per problemes tècnics.

-

A Prevenció de Riscos Laborals es segueix un criteri d’arxiu per número d’expedient i
persona.

-

A Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic es segueix un criteri d’arxiu per número
d’expedient per les plusvàlues, per data els tràmits diaris i per matèria els recursos.

-

A Participació Ciutadana i al servei de mediació es segueix un criteri d’arxiu per número
d’expedient relacionat per any i un criteri d’arxiu per número de registre de les entitats que
és el mateix número de la persona física.

-

A Badalona Pròspera i Sostenible es segueix un criteri d’arxiu per número d’expedient i
any i per titulars i ordre alfabètic.

-

A Educació es segueix un criteri d’arxiu per escola i curs. A les escoles la documentació
s’emmagatzema per curs escolar.

-

A Cultura no s’arxiva i emmagatzema el paper.

-

A Esports es segueix un criteri d’arxiu alfabètic.

-

A Disciplina i Sancions es segueix un criteri d’arxiu per número d’expedient.

-

A Salut Pública es segueix un criteri d’arxiu per any i per carrers. El Cens de gossos per
odre alfabètic del propietari.
A Serveis Socials es segueix un criteri d’arxiu alfabètic.

Deficiències
No s’identifiquen
Recomanacions
A Protocol s’ha d’implantar un criteri d’arxiu o destruir la documentació una vegada
informatitzada.
A Gestió Tributària el criteri d’arxiu per matèria utilitzats pels recursos podria dificultar la
localització d’informació en l’exercici de drets. Caldria implantar un nou criteri.
A Disciplina i Sancions per guardar la confidencialitat de les dades tractades s’organitza la
informació seguint un criteri perquè no es pugui accedir per part dels treballadors a una
informació concreta. Aquest criteri també dificulta l’exercici dels drets. Caldria replantejar el
criteri i aplicar les mesures de seguretat adients per no permetre accessos no autoritzats.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Suficient

--

--

Secretaria General

Adequat

--

--
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Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

--

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

--

--

Àrea de Participació, Convivència
Adequat
i Mediació

--

--

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

--

--

Badalona Educadora

Adequat

--

--

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Adequat

--

--

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

--

--

Dispositius d’emmagatzematge (RDLOPD/MS0107-111)
L’article 107 del RLOPD estableix que els dispositius d’emmagatzematge de documents que
continguin dades de caràcter personal, han de disposar de mecanismes que obstaculitzin la
seva obertura. Quan les característiques físiques no permetin adoptar aquesta mesura, el
responsable del fitxer adoptarà les mesures que impedeixin l’accés a persones no autoritzades.
Així mateix, per als fitxers als que s’hagin d’aplicar mesures de nivell alt, addicionalment,
s’aplicaran les mesures que determina l’art. 111 del RLOPD i que, a mode de resum, es detallen
a continuació:
-

Els armaris, arxivadors o altres elements en els que s’emmagatzemin els fitxers no
automatitzats amb dades de caràcter personals s’hauran d’ubicar en àrees en les que
l’accés estigui protegit amb portes d’accés dotades d’obertura mitjançant clau o altre
dispositiu equivalent. Aquestes àrees hauran de mantenir-se tancades quan no sigui
necessari l’accés als documents inclosos en el fitxer.

-

Si les característiques dels locals no permeti establir les mesures requerides, el responsable
del fitxer adoptarà mesures alternatives que, degudament motivades, s’inclouran en el
document de seguretat.

Fets i observacions
D’acord amb el Document de seguretat la documentació amb dades de caràcter personal ha
d’estar emmagatzemada de tal manera que estigui protegida d’accessos no autoritzats.
La documentació es custòdia a l’arxiu central, degudament tancat i amb accés restringit al
personal autoritzat. D’acord amb el document de seguretat la resta de documentació és
emmagatzemada per cada departament o àrea en dispositius que no permeten accessos no
autoritzats.
D’acord amb el que s’ha posat de manifest en el decurs de l’auditoria:
A Joventut la documentació està en armaris tancats amb clau custodiada per la persona
responsable.
-

A Protocol la documentació no està emmagatzemada en armaris tancats en clau ni en
zones tancades.

-

A la Guàrdia Urbana la informació és emmagatzemada en armaris en zones que queden
tancades quan s’abandona el lloc de treball. L’arxiu està sota clau custodiada per un policia.

-

A Secretaria la documentació s’emmagatzema en armaris tancats que no permeten
accessos no autoritzats.
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-

Al SAC la documentació s’emmagatzema en armaris numerats i tancats amb clau
numerades i custodiades.
A Recursos Humans la informació està emmagatzemada en armaris tancats amb clau.

-

A Gestió i Control d’Ingressos de dret Públic no disposa de suficients dispositius
d’emmagatzematge (armaris) que permetin el tancament de la informació encara que hi ha
un guàrdia vigilant.

-

A Participació Ciutadana i al servei de Mediació no es tanquen els armaris ni es custodia
la clau, això pot suposar un risc per a la protecció de la informació per permetre accessos
no autoritzats.

-

A Badalona Pròspera i Sostenible la documentació s’emmagatzema en armaris tancats
amb clau.

-

A Educació i a Esports la documentació s’emmagatzema en armaris que es tanquen
amb clau però els armaris es comparteixen entre els dos serveis.

-

A Disciplina i Sancions no disposen de suficients dispositius d’emmagatzematge
(armaris) pel volum de documentació que tenen i han de posar informació en caixes.

-

A Salut la documentació s’emmagatzema en armaris al servei i els no actius es passen
de l’arxiu. No es tanquen els armaris ni quan s’acaba la jornada. No disposen de suficients
dispositius per l’emmagatzemament de la informació tractada.

-

A Serveis Socials la documentació s’emmagatzema a armaris tancats amb clau
custodiada per un responsable.

Deficiències
No s’identifiquen
Recomanacions
Cal recordar deixar els armaris tancats i la clau custodiada per la persona responsable.
Les instàncies de Protocol haurien d’estar emmagatzemades en armaris tancats amb clau.
Dotar als serveis dels recursos materials necessaris per part de l’Ajuntament..
A la Guàrdia Urbana tenen problemes d’espai a l’arxiu per emmagatzemar la informació que no
poden posar en caixes i es té la informació lligada però organitzada i amb accés restringit i
controlat.
Quadre resum resultat auditoria

Àmbit auditat

Compliment Compliment
Criticitat
(art.107)
(art.111)

Badalona
Transformadora

Suficient

Secretaria
General

Adequat

Àrea de Serveis
Suficient
Centrals RH

Adequat
Adequat

Suficient

-------
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Àmbit auditat

Compliment Compliment
Criticitat
(art.107)
(art.111)

Tipificació
infracció
(art.107)

Tipificació
infracció
(art.111)

Àrea d’Hisenda

Suficient

--

--

Àrea
Participació,
Convivència
Mediació

de
i

Suficient

---

Suficient

---

Suficient

Badalona
Pròspera
Sostenible

i Adequat

Badalona
Educadora

Suficient

---

---Adequat

Àrea
d’Espais
Suficient
Públics i Mobilitat
Badalona Justa i
Suficient
Inclusiva

-----

Suficient

---

--

---

---

---

Custòdia de suports (RDLOPD/MS0108)
L’art. 108 del RLOPD estableix que quan la documentació amb dades de caràcter personal no
es trobi en els dispositius d’emmagatzematge per trobar-se en procés de revisió o tramitació, les
persones responsables hauran de custodiar-la i impedir en tot moment l’accés a persones no
autoritzades.
Fets i observacions
D’acord amb el Document de seguretat, quan els documents amb dades de caràcter personal no
es trobin arxivats en els dispositius d’emmagatzematge designats, per estar en procés de revisió
o tramitació, les persones que els tinguin al seu càrrec hauran de custodiar-los e impedir l’accés
a persones no autoritzades.
El Document de seguretat també indica que totes les persones amb accés a documents que
continguin dades de caràcter personal, hauran d’aplicar la política de “taules netes”, és a dir, en
finalitzar la jornada de treball, i quan s’hagin d’absentar del seu lloc de treball durant un temps
prudencial, retiraran tots els documents i expedients de damunt les taules i s’emmagatzemaran
en calaixos i/o arxivadors.
En el decurs de l’auditoria s’ha posat de manifest que:
-

Als Serveis Jurídics d’Hisenda es fa difícil realitzar una custòdia de la documentació per la
falta d’espai i armaris.

-

A Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic es fa difícil realitzar una custòdia de la
documentació per la falta armaris que tanquin. No s’aplica la política de taules netes.

-

A Disciplina i Sancions es fa difícil realitzar una custòdia de la documentació per la falta
d’espai i armaris.

-

A Salut no s’aplica la política de taules netes.

Deficiències
No s’identifiquen
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Recomanacions
Cal aplicar la política de taules netes a Badalona Transformadora com a mínim amb els plens i
els caps de setmana que hi hagi casaments
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

--

Àrea de Serveis Centrals RH

Suficient

---

--

Àrea d’Hisenda

Suficient

---

--

Àrea de Participació, Convivència i
Suficient
Mediació

---

Badalona Pròspera i Sostenible

Adequat

---

--

Badalona Educadora

Adequat

---

--

Àrea d’Espais Públics i Mobilitat

Suficient

---

--

Badalona Justa i Inclusiva

Suficient

---

--

--

Còpia o reproducció (RDLOPD/MS0112)
L’art. 112 del RLOPD, en relació amb la còpia o reproducció de documents que contenen dades
de caràcter personal a les quals s’han d’aplicar mesures de seguretat de nivell alta, estableix
que:
-

Només podran realitzar-se sota el control del personal autoritzat en el document de
seguretat.

-

Es procedirà a la destrucció de les còpies o reproduccions no vàlides o obsoletes de forma
que s’eviti l’accés a la informació que contenen o a la seva posterior recuperació.

Fets i observacions
En el Document de seguretat indica sobre el tractament manual que la destrucció de suports es
realitzarà seguint els criteris i pautes descrites a la Normativa per a l’avaluació, tria i eliminació
de la documentació municipal i les Taules d’Avaluació Documental (TAD) publicades a la
Intranet Municipal.
La destrucció de les proves d’impressió, llistats o documents de treball, així com qualsevol altra
documentació obsoleta, que contingui dades de caràcter personal, s’ha de realitzar mitjançant
màquina destructora. També s’indica que sempre que això no sigui possible, es procedirà a la
destrucció de la documentació de manera que no es pugui recuperar o reconstruir el document.
Les còpies o reproduccions dels documents son realitzades pel personal autoritzat i la
destrucció de les còpies es realitza de forma que no es permet l’accés a la informació o la seva
recuperació posterior.
Es garanteix la destrucció segura de la documentació que conté dades personals mitjançant
màquines destructores de paper o amb els contenidors de documentació confidencial que
periòdicament son recollits per un tercer que procedirà a la correcta destrucció.
Hi ha diversos departaments i serveis que comparteixen impressores, com ara: educació, cultura
i esports.
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Deficiències
No s’identifiquen
Recomanacions
Caldria implantar un sistema de codis per a l’ús de les impressores compartides per diferents
serveis.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació
infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

--

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

--

Àrea de Participació, Convivència
Adequat
i Mediació

---

Badalona Educadora

Adequat

---

--

Badalona Justa i Inclusiva

Adequat

---

--

--

Accés a la documentació (RDLOPD/MS0113)
L’art. 113 del RLOPD, en relació amb l’accés a la documentació que conté dades de caràcter
personal a les quals s’han d’aplicar mesures de seguretat de nivell alta, estableix que:
-

L’accés es limitarà exclusivament al personal autoritzat

-

S’establiran mecanismes que permetin identificar els mecanismes realitzats en el cas de
documents que puguin ser utilitzats per múltiples usuaris.

-

L’accés de persones no incloses en el paràgraf anterior haurà de quedar registrat d’acord
amb el procediment establert en el Document de Seguretat.

Fets i observacions
Els arxius gestionats per cada servei no tenen establert un mecanisme de control d’accés a la
documentació.
A la Guàrdia Urbana es registra quan es dona informació d’un expedient emmagatzemat a
l’arxiu per la persona responsable de la custodia de la documentació.
Deficiències
L’accés a la documentació amb dades de caràcter personal no està limitat al personal autoritzat
en el document de seguretat i no hi ha implantat un registre d’accessos a la documentació.
Mesura correctora
S’han d’implantar mecanismes que permetin identificar els accessos realitzats en el cas de
documents que puguin ser utilitzats per múltiples usuaris.
Recomanacions
Establir un mecanisme general (mitjançant un llibre de registre d’accés a la documentació)
perquè permeti identificar els accessos realitzats a la documentació que pugui ser utilitzada per
múltiples usuaris.
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Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Incompliment total

Alt

Greu

Secretaria General

Incompliment total

Alt

Greu

Àrea de Serveis Centrals RH

Incompliment total

Alt

Greu

Àrea d’Hisenda

Incompliment total

Alt

Greu

Àrea de Participació, Convivència i
Incompliment total
Mediació

Alt

Badalona Educadora

Incompliment total

Alt

Greu

Badalona Justa i Inclusiva

Incompliment total

Alt

Greu

Greu

Trasllat documentació (RDLOPD/MS0114)
L’art. 114 del RLOPD, en relació al trasllat de documentació que conté dades de caràcter
personal a les quals s’han d’aplicar mesures de seguretat de nivell alta, estableix que sempre
que procedeixi el seu trasllat físic, hauran d’adoptar-se mesures per impedir l’accés o
manipulació de la informació objecte de trasllat.
Fets i observacions
D’acord amb el Document de seguretat el trasllat de suports i documents s’ha de realitzar
aplicant les mesures necessàries per impedir la sostracció, pèrdua o accés indegut a la
informació durant el transport, ja sigui fora de les dependències municipals o a d’altres
dependències. El trasllat de documentació entre dependències municipals s’ha de realitzar
d’acord amb el protocol per a la distribució i transport de document descrit a un annex al
Document de seguretat.
A Secretaria hi ha un gran moviment de carpetes i es realitzen diàriament trasllats de
documentació entre dependències en carpetes i caixes per conserges propis de l’Ajuntament en
carrets de compra
A Salut Pública el trasllat de documentació es realitza personalment a mà.
Deficiències
No s’identifiquen.
Recomanacions
Verificar el compliment del protocol a la pràctica del transport de documentació.
Quadre resum resultat auditoria
Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Badalona Transformadora

Adequat

---

--

Secretaria General

Adequat

---

--

Àrea de Serveis Centrals RH

Adequat

---

--

Àrea d’Hisenda

Adequat

---

--

Àrea de Participació, Convivència i
Adequat
Mediació

---
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Àmbit auditat

Compliment

Criticitat

Tipificació infracció

Cultura, Esports i Educació

Adequat

---

--

Serveis Socials, Salut i Cooperació

Adequat

---

--

CONCLUSIONS
Analitzats els informes d’auditoria emesos per l’equip d’auditors externs i tal com es desprèn del
present informe els fitxers, els sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i
emmagatzematge NO S’ADEQÜEN a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Això no obstant, pel que fa a la responsabilitat com a persona jurídica de l’Ajuntament de
Badalona no s’ha identificat, com així consta en els informes emesos pels auditors, cap
circumstància que impliqui una infracció dels articles 197 Revelació de secrets o 264 Danys
informàtics del Codi Penal.
PLA D’ACTUACIÓ
Amb l’objecte de donar una solució ordenada i coherent a les no conformitat detectades durant
el procés d’auditoria i, conseqüentment, adequar els fitxers, el sistemes d’informació i
instal·lacions de tractament i emmagatzematge a la legislació vigent en matèria de protecció de
dades es proposa l’execució del pla d’actuació que es descriu a continuació, el qual s’haurà
d’executar en el termini de dos anys a partir de la seva aprovació.
Ref. Normativa

Id.

Actuació

Responsables actuació

Qualitat de les
dades
(LOPD art. 4)

1

Reiterar l’obligació de mantenir les dades
actualitzades i de cancel·lar aquelles quan
hagin deixat de ser necessàries

Protocol i Cultura

2

Revisar el protocol de recollida de dades del
punt de control del Viver i garantir que
imatges i dades identificatives es cancel·len
com a màxim en el termini de 30 dies

Protocol

3

Completar el procés de normalització de
formularis i impresos i, especialment, revisar
els formularis següents: Protocol, Guàrdia
Urbana, Serveis Jurídics d’Hisenda i
Consum

Responsable
Seguretat

4

Revisar els protocols d’incorporació de
becaris i garantir el compliment del deure
d’informació del tractament de les seves
dades

Recursos Humans

5

Revisar les clàusules del contracte amb els
treballadors municipals per contrastar el
compliment del deure d’informació dels
treballadors.

Recursos Humans

6

Recollir de manera anònima les dades a
efectes estadístics del programa “Estudiem
de ni”

Educació

Dret
d’informació en
la recollida de
dades
(LOPD art. 5)
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Ref. Normativa

Id.

Actuació

Responsables actuació

Consentiment
de l’afectat
(LOPD art. 6)

7

Recordar que és necessari el consentiment
per a la difusió d’imatges i fotografies i
verificar que el servei de premsa i
comunicació disposen del consentiment per
publicar les fotografies

Protocol
Comunicació

8

Crear un protocol per a la comunicació i
difusió d’imatges a les xarxes socials

Comunicació

9

Revisar el procediment de Reclamacions
patrimonials per a obtenir el consentiment
de la persona afectada

Serveis
d’Hisenda

10

Revisar el procediment de recollida de
dades del servei de protocol en
l’organització d’actes

Protocol

11

Revisar el procediment de recollida de
dades del servei de mediació

Mediació

12

El Servei d’Atenció Ciutadana hauria
d’atendre dins les seves instal·lacions
independentment de l’àmbit d’atenció i la
zona oberta de pas hauria de ser la zona
habilitada per l’espera del torn per poder
assegurar la confidencialitat de la informació
tractada verbalment.

SAC
Manteniment d’Edificis

13

Millorar el control i seguretat de les
dependències de Recursos Humans per
mantenir la confidencialitat de la informació
tractada

Recursos Humans
Guàrdia Urbana

14

Incloure en el manual d’acollida lliurat des
de Recursos Humans un apartat sobre
LOPD

Recursos Humans

15

Implantar un nou sistema de destrucció de la
documentació Gestió i Control d’Ingressos
de Dret Públic que la mantingui en un
contenidor tancat.

Gestió Tributaria
Neteja

16

Generalitzar l’ús de codis per a la impressió
en equips ubicats en zones comunes.

Informàtica

Comunicació
de
dades
(LOPD art. 11)

17

Revisar les bases dels premis literaris en
allò que faci referència al tractament de les
dades i la seva comunicació.

Cultura

Cessió
de
dades
(LOPD art. 12)

18

Reiterar l’obligació de donar compliment al
protocol de tractament de dades per compte
de tercers.

Responsable
Seguretat

de

19

Revisar els registre de contractes i de
convenis, identificar els tercers amb accés a
dades i formalitzar el corresponent contracte
d’encarregat de tractament.
a dades.

Responsable
Seguretat

de

20

Incloure

Responsable

de

Dades
especialment
protegides
(LOPD art. 7)

Deure
de
secret
(LOPD art. 10)

les

clàusules
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Ref. Normativa

Id.

Actuació

Responsables actuació

prohibició d'accés i a l'obligació de secret en
els contractes amb els prestadores de
serveis sense accés

Seguretat

Transferència
internacional
de dades
(LOPD art. 33)

21

Dissenyar i implementar un protocol i
procediment, que contempli els aspectes
legals de la comunicació internacional de
dades (països, finalitats, etc.) i els formals
de la mateixa (informació, llegendes,
consentiment, etc.).

Responsable
Seguretat

Accés a dades
a través de les
xarxes
de
comunicacions
(RLOPD
art.
85)

22

Realitzar tests d’intrusisme i revisar i validar,
periòdicament, els logs de l’electrònica de
comunicacions i seguretat per tal de detectar
o prevenir atacs

Informàtica

23

Xifrar aquella informació que surt fora de
l’àmbit de l’Ajuntament de Badalona
(exemple: correus electrònics).

Informàtica

Treball
locals
(RLOPD
86)

24

Donar compliment al protocol establert en
relació al règim de treball fora dels locals.
Identificar a les persones què per raó del
seu lloc de treball han d’estar autoritzades i
actualitzar el registre.

Responsable
Seguretat
Recursos Humans

25

Realitzar l’inventari de suports

Informàtica

26

Fer auditories periòdiques per identificar els
fitxers temporals.

Informàtica

27

Conscienciar als usuaris respecte a la
creació de fitxers temporals, la seva
conservació estrictament necessària, les
mesures de seguretat equivalents al fitxer
origen

Responsable
Seguretat

de

Funcions
i
responsabilitats
(RLOPD
art.
89)

28

Actualitzar el pla de formació.

Responsable
Seguretat

de

Registre
d’incidències
(RLOPD
art.
90-100)

29

Implantar el procediment de registre
d’incidències i categoritzar aquest tipus
d’incidències LOPD i incloure aquesta
categoria a l’eina de ticketing.

Responsable
Seguretat
Informàtica

de

30

Adequar el Registre d’incidències al
requeriment de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

Responsable
Seguretat
Informàtica

de

31

Desenvolupar un procediment per a la
realització
d’auditoria
dels
registres
d’incidències

Responsable
Seguretat
Informàtica

de

32

Aplicar el procediment de gestió d’usuaris
previst al Document de Seguretat.

Responsable
Seguretat
Recursos Humans
Informàtica

de

Fitxers
temporals
(RLOPD
87)

fora
art.

art.

Control
d’accessos
(RLOPD art. 91
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Ref. Normativa

Id.

Actuació

Responsables actuació

– 103)

33

Inventariar els perfils d’usuaris els Perfils
digitals amb organització i funcionalitats, els
Identificadors d’usuaris amb usuaris reals i
els comptes de mail amb receptors

Responsable
Seguretat
Recursos Humans
Informàtica

34

L’accés a dades especialment protegides
s’ha de fer mitjançant aplicacions que
permetin de cada accés guardar, com a
mínim, la identificació de l’usuari, la data i
hora d’accés, el fitxer al que s’ha accedit, el
tipus d’accés i si ha estat autoritzat o
denegat.

Informàtica

35

Activar el log de registre de la base de
dades i d’accés al sistema.

Informàtica

36

Crear el procediment de monitorització i de
gestió del log.

Informàtica

37

Registrar els accessos i fer una revisió
mensual dels accessos registrats i elaborar
un informe mensual de les revisions
realitzades i els problemes detectats.

Informàtica

38

Documentar l’operativa de control d’accés a
sistemes i a aplicacions.

Informàtica

39

Establir
un
procediment,
periòdic,
d’inventariat, control i actualització d’usuaris,
perfils i comptes / bústies de mail.

Responsable
Seguretat
Informàtica

40

Implantar les cues d’impressió amb
autenticació (PIN d’usuari) per aquelles
impressores compartides o ubicades en
zones de pas.

Informàtica

41

Implantar un registre d’entrada i sortida de
suports que permeti conèixer el tipus de
suport, el tipus d’informació que conté, la
forma d’enviament i la persona responsable
de la recepció o del lliurament que haurà
d’estar
degudament
autoritzada
per
l’Ajuntament.

Responsable
Seguretat
Informàtica

42

Implantar us sistema per l’encriptació dels
suports que surtin de l’Ajuntament i
implantar un sistema de transport segur de
les còpies de seguretat i de xifrat de les
còpies

Informàtica

Identificació i
autenticació
(RLOPD art. 93
– 98)

43

Documentar la política de contrasenyes i
incloure-la en el Document de Seguretat

Informàtica

Còpies
Seguretat
(RLOPD art. 94
– 102)

44

Emmagatzemar les còpies de seguretat en
un altra edifici que garanteixi la seva
seguretat i definir i implantar un procediment
de transport segur.

Gestió
de
suports
i
documents
(RLOPD art. 92
– 97 – 101)
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Id.

Actuació

Responsables actuació

45

Documentar la política de les còpies de
seguretat realitzades des d’Informàtica.

Informàtica

46

Configurar els sistemes per controlar la vida
activa de les cintes

Informàtica

Control d’accés
físic
(RLOPD
art.
99)

47

Revisar el procediment de control de visites i
registrar les visites al CPD.

Informàtica

Telecomunicaci
ons
(RLOPD
art.
104)

48

Implantar l’encriptació pels continguts de
dels correus per poder garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació
sensible.

Informàtica

Criteris d’arxiu
(RLOP
art.
106)

49

Revisar els criteris d’arxiu de Protocol,
Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic i
de Disciplina i Sancions

Arxiu

Dispositius
emmagatzemat
ge
(RLOPD
art.
107 – 111)

50

Recordar als serveis municipals l’obligació
de deixar els armaris tancats i la clau
custodiada per la persona responsable

Responsable
Seguretat

de

51

Avaluar i determinar les necessitat dels
diferents serveis municipals per garantir la
gestió correcte i segura de l’arxiu i custòdia
de la documentació.

Responsable
Seguretat
Arxiu

de

Custòdia
suports
(RLOPD
108)

52

Recordar l’obligació de garantir la custòdia
de la documentació i reiterar l’aplicació de la
política de “taules netes”

Responsable
Seguretat

de

Còpia
o
reproducció
(RLOPD
art.
112)

53

Implantar un sistema de codis per a l’ús de
les impressores compartides per diferents
serveis.

Informàtica

Accés a la
documentació
(RLOPD
art.
113)

54

Implantar mecanismes que
permetin
identificar els accessos realitzats en el cas
de documents que puguin ser utilitzats per
múltiples usuaris.

Responsable
Seguretat

de

Trasllat
de
documentació
(RLOPD
art.
114)

55

Verificar el compliment del protocol a la
pràctica del transport de documentació.

Responsable
Seguretat

de

Ref. Normativa

de
art.

PROPOSTA
Per tot l’exposat anteriorment, en compliment de l’art. 96.3 del RD 1720/2007 la sotasignada, en
qualitat de Responsable de Seguretat, emet el present informe i eleva les conclusions i
propostes d’actuació a la Comissió de Seguretat i al responsable del fitxer i PROPOSA:
1.-

Donar compte de l’informe d’auditoria al responsable del fitxer i a la Comissió de
Seguretat

2.-

Aprovar el pla d’actuació proposat.
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3.-

Encarregar al Servei Informàtic i Tecnologies de la Informació l’execució de les mesures
d’índole tècnica contingudes en el pla d’actuació i, amb aquest objecte, l’elaboració d’un
pla de treball amb una durada màxima de dos anys.

4.-

Encarregar al Responsable de Seguretat l’impuls i coordinació de l’execució del pla
d’actuació, així com el seu seguiment.

5.-

Informar, periòdicament, a la Comissió de Seguretat de l’estat d’execució del pla
d’actuació.

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
3. Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de Juliol de
2017 pel qual s’aprovava l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona per a
l’exercici de 2017.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovació de la modificació de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol
de 2017 per què s’aprova l'OPO de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici de 2017.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Referència: 497/OPO-2/17 (modif)
Interessat/s: Interès general
Fets
1. En relació amb l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2017 per què s’aprova
l’Oferta d’ocupació pública de les places vacants a la Plantilla d’aquest Ajuntament per l’exercici
2017 (exp. 497/OPO-2/17).
2. Informe del Departament de Recursos Humans on es diu que s’ha detectat error material de fet
en el sentit que en el punt primer Annex III allà on diu :”
Subescala Serveis Especials
1

Tècnic/a superior en ciències
de la informació

5

A1

Promoció interna Concurs

Ha de dir:
Subescala Serveis Especials
1

Tècnic/a
superior
en 5
A1
Promoció interna Concurs
prevenció
Fonaments de dret
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que aprova el Procediment administratiu comú
de les administracions públiques, que estableix que aquestes podran rectificar en qualsevol
moment d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
2. De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar l’oferta
d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. L’alcaldia té
delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució de delegació de
competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament 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 es proposa a
la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
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PRIMER. Modificar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27de juliol de 2017 per què
s’aprova l’Oferta d’ocupació Pública de les places vacants a la plantilla d’aquest Ajuntament per
l’exercici 2017, en el sentit que en el punt primer Annex III, allà on diu :”
Subescala Serveis Especials
1

Tècnic/a superior en ciències 5
de la informació

A1

Promoció interna

Concurs

Ha de dir:
Subescala Serveis Especials
1
Tècnic/a superior en
5 Promo
A1
Promoció interna
Concu Concurs
prevenció
SEGON. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Boletín Oficial del Estado, a la Seu electrònica, a la intranet i a la
extranet municipal, COMUNICAR als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a
l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de
les administracions públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d'Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon
fi i execució del precedent acord.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
4. Aprovar inicialment els plecs de clàusules que han de regir la licitació de la concessió
demanial dels espais destinats a bar de l'Estadi Municipal de Futbol.
Assumpte: Aprovació plec de clàusules licitació espais bar Estadi Municipal de Futbol.
Tipus d’acte: acord de la Junta de Govern
Caràcter de l’acte: Exhaureix la via administrativa.
INV:478
ANTECEDENTS
1.-L’Ajuntament és propietari de l’Estadi Municipal de Futbol que es troba a la finca situada a
l’av. Vents, s/n amb referència cadastral 6398901DF3869G0001KX. Aquesta finca es troba
inscrita a nom de l’Ajuntament de Badalona en el Registre de la Propietat de Badalona núm. 3,
d’acord amb la inscripció 1ª de la finca 19160, al foli 205, del tom 3305, de l’arxiu, llibre 441.
L’estadi de futbol es troba pendent de la declaració d’obra nova.
Dins de l’estadi es troben els següents espais destinats a bar:
Espais destinats a bar (quatre en total, que disposen de magatzem i pre instal·lació de llum,
aigua i sanejament.
Els diferents quioscs disposen de barra i de persiana metàl·lica a sobre de la mateixa per poder
tancar completament els espais.
El quiosc de planta accés al costat d’una petita placeta amb arbres dins del recinte permet
disposar d’una superfície de 70m² a l’aire lliure per terrassa.
Hi ha quatre espais en total:
El del córner nord 9.3m² + 3.4m² de magatzem. (Avgda. dels Vents)
El del córner sud 9.3m² + 3.7m² de magatzem . (C/de la Ciència)
El de la planta d’accés 17.8m² + 11.8m² . (planta 0)
El de la planta VIP 27.1m² + 12.9m² de magatzem. (planta -1)
En total son 95,30m² amb la possibilitat de disposar d’una zona de terrassa de 70m² al costat de
la planta accés.
2.- L’Estadi Municipal de Futbol d’acord amb l’art. 5 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals és un bé de domini públic afecte al
servei públic.
3.- Per tal d’aconseguir una millora en la prestació de serveis i atenció als usuaris de l’Estadi
Municipal de Futbol es licita una concessió demanial per la qual el concessionari podrà oferir el
servei de bar que tal com indica l’apartat IV de l’Annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
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qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives consisteix en “l’activitat
que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si
s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i
entrepans”.
4.- El secretari municipal ha informat favorablement els plecs de la concessió.
5.- L’Interventor ha informat favorablement el dia 20 de juliol de 2017.
6.- L’expedient ha sigut informat favorablement el dia 19 d’octubre de 2017 per la Comissió de
Patrimoni.
FONAMENTS JURÍDICS
1.-L’ús privatiu inherent a l’afectació els béns demanials i el que comporta la transformació o
modificació del domini públic resta subjecte a concessió administrativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 218 .4 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i 59 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
2.-L’atorgament de concessions sobre béns de domini públic s’efectua en règim de concurrència
d’acord amb l’article 93 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques del Decret 336/1988.
3.-El contingut del plec que es proposa s’ajusta a les necessitats de gestió i exigències de
procediment, en particular a les exigències de l’art. 62.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals pel qual a part de les clàusules que
es consideren adients respecte del cas concret, en la concessió de béns de domini públic se
n'han de fer constar les següents:
a) L'objecte de la concessió administrativa.
c) El termini d'utilització.
d) Els deures i les facultats del concessionari.
e) Les tarifes corresponents, si s'escau.
f) Si s'atorga subvenció, la seva classe i quantia, el termini i les formes del seu lliurament a la
persona interessada.
g) El cànon a satisfer a l'ens local.
h) L'obligació de mantenir en bon estat la porció de domini utilitzat i, si s'escau, les obres que
s'hi construeixin.
i) La reversió de les obres i les instal·lacions a l'acabament de la concessió.
j) La garantia provisional, que consisteix en el 2% del valor del domini públic objecte d'ocupació i
del pressupost de les obres que, si s'escau, s'hagin de realitzar.
k) Les sancions per infraccions a les obligacions contretes.
l) L'obligació del concessionari de deixar lliures i vacus, a disposició de l'Administració, dins el
termini establert, els béns objecte de la concessió, i de reconèixer la potestat d'aquesta per
acordar-ne i executar-ne, per si mateixa, el llançament.
4.- El plec de clàusules, de conformitat amb l'article 66 del Reglament de Patrimoni s'ha
d'exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el BOP de la província per un termini mínim de
trenta dies com a mínim, en el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
5.- La Disposició addicional segona, al paràgraf segon del punt 7è, 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, estableix que, “Correspon a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura
del procediment d’adjudicació en els termes que es regulen a l’article 110. L’aprovació del plec
de clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari o, si
s’escau, del titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la
corporació, i de l’interventor”.
6.- La Comissió de Patrimoni i Inventari de Bens, ha d’informar amb caràcter previ i preceptiu,
d’acord amb la resolució d’alcaldia de data 22-11-2011.
7.- D’acord amb la disposició addicional segona, 1, 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 “correspon als
alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns
d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
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quantia indicats”. No obstant això, aquesta competència es troba delegada en la Junta de
Govern Local d’acord amb el decret d’alcaldia de 23 de juny de 2015.
CONCLUSIO I PROPOSTA
Per tot això considerat, i llevat superior o millor criteri fonamentat en dret, la sotasignant conclou
que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per tal que el 3r. tinent d’alcalde i regidor de
l’àmbit de Badalona Democràtica, proposi, d’acord amb les seves competències, la següent
proposta de resolució a la Junta de Govern Local:
1. Aprovar inicialment el plec de clàusules que han de regir la licitació, mitjançant procediment
obert, per a l'adjudicació de la concessió demanial dels espais destinats a bar de l’Estadi
Municipal de Futbol, amb el següent contingut:
“PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
HAN DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A
L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DELS ESPAIS DESTINATS A BAR DE
L’ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL
I. ASPECTES GENERALS DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
I. Objecte de la concessió demanial i necessitats a satisfer
L’objecte de present concessió demanial consisteix en l'explotació del serveis de Bar de l’Estadi
Municipal de Futbol que es troba a la finca situada a l’av. Vents, s/n amb referència cadastral
6398901DF3869G0001KX, del qual no es troba inscrita en el Registre de la Propietat l’obra
nova. El concessionari podrà oferir el servei de bar que tal com indica l’apartat IV de l’Annex I
del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives consisteix en “l’activitat que es realitza en un local que disposa de barra i
que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans”.
Son objecte de concessió els espais destinats a bar i magatzem del bar que es troben dins
l’Estadi Municipal de Futbol en l’estat que es troben sent possible la visita dels mateixos i que
tenen la següent descripció:
Espais destinats a bar (quatre en total, que disposen de magatzem i pre instal·lació de llum,
aigua i sanejament.
Els diferents quioscs disposen de barra i de persiana metàl·lica a sobre de la mateixa per poder
tancar completament els espais.
El quiosc de planta accés al costat d’una petita placeta amb arbres dins del recinte permet
disposar d’una superfície de 70m² a l’aire lliure per terrassa.
Hi ha quatre espais en total:
El del córner nord 9.3m² + 3.4m² de magatzem. (Avgda. dels Vents)
El del córner sud 9.3m² + 3.7m² de magatzem . (C/de la Ciència)
El de la planta d’accés 17.8m² + 11.8m² . (planta 0)
El de la planta VIP 27.1m² + 12.9m² de magatzem. (planta -1)
En total son 95,30m² amb la possibilitat de disposar d’una zona de terrassa de 70m² al costat de
la planta accés.
Les necessitats administratives a satisfer amb la concessió son las de aconseguir una millora en
la prestació de serveis i atenció als usuaris de l’Estadi Municipal de Futbol.
2. Naturalesa jurídica de la concessió demanial i règim jurídic
La present concessió demanial es regula per l'art. 61 i següents del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Atès el caràcter demanial de la concessió, l’Ajuntament no tindrà cap participació ni directa ni
indirectament, en relació amb la gestió i explotació dels espais de bar que no tenen el caràcter
de servei municipal de cap tipus, sinó el caràcter d’utilització privativa d’un bé de domini públic.
Per tant, el/la concessionari/a assumeix tota la responsabilitat administrativa, civil, fiscal i laboral
que es derivés de l'activitat objecte de concessió.
3. Pressupost base de la licitació, cànon i valor de la concessió
El pressupost base de la licitació, estarà compost d’un cànon trimestral ofert pels licitadors, que
es fixa en 2.656,20€€, com a mínim, més un cànon de liquidació anual consistent en 1% suma
de la base imposable de l’IVA.
Cànon trimestral
Els licitadors, hauran d’igualar o millorar a l’alça el cànon trimestral establert en 2.656,20€.
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En aquest import no s’inclouen els impostos i despeses a què doni lloc la concessió, els quals
seran a càrrec del/ de la concessionari/a.
No tindrà la consideració de cànon la reversió de les obres i instal·lacions realitzades que
s’integren en el domini públic i que revertiran a l’Ajuntament a la finalització de la concessió
administrativa.
A l’inici de la concessió, sinó coincidís amb el començament d’un trimestre, el cànon es
prorratejarà en proporció als dies d’activitat, establint 90 dies com a còmput de trimestre i
s’emetrà la liquidació per part dels Serveis de Gestió Tributària i Recaptació.
A comptar del primer any de vigència de la concessió demanial, el cànon trimestral es revisarà
d’acord amb les variacions experimentades per l’Índex General de Preus al Consum que publica
l’Institut Nacional d’Estadística o organisme públic que els substitueixi. Per aplicar la primera
actualització, es tindrà en compte l’índex de referència del mes corresponent al dos mesos
anteriors al mes d’entrada en vigor de la concessió i, en les següents, el que correspongui al
mateix mes dels anys successius.
Donat que la despesa corresponent a subministrament elèctric i aigua es inclosa en el cànon
trimestral, si en cap moment es disposa de comptadors individualitzats, es revisarà per part de
l’òrgan adjudicador el cànon.
Cànon anual
El cànon anual consistirà en 1% de la suma de la base imposable de l’IVA declarada al model
390.
Per tal que l’Ajuntament pugui efectuar la corresponent liquidació en data 15 de febrer de
l’exercici següent com a màxim el/la concessionari/a haurà d’aportar la següent documentació:
Model 390 (declaració resum anual IVA).
Llibre de l’IVA, en el cas, que tingues obligació de tenir-lo.
Quan la liquidació de l’IVA s’efectuï per mòduls el/la concessionari/a restarà obligat a portar un
registre de vendes.
La liquidació del primer exercici del cànon es farà prenen com a base les bases imposables
declarades al model 390.
A partir del segon exercici, es prendrà de referència la suma de la base imposable declarada per
l’exercici anterior al model 390 i es prorratejarà entre els 4 trimestres de l’any. Al final de
l’exercici es procedirà a una liquidació per tal de regularitzar el cànon.
En qualsevol cas, la manca de pagament en període voluntari de qualsevol dels cànons
generarà el seu cobrament en via executiva amb tots els recàrrecs i interessos que legalment
procedeixi aplicar.
El valor estimat de la concessió demanial es de 74.373,60€ i comprèn el valor base de la
concessió atenent la seva durada inicial establerta en 5 anys (per import de 53.124€) així com
l’import que s’estima pel període de pròrroga ( per import de 21.249,60€).
4. Durada de la concessió demanial
El termini de vigència d’aquesta la concessió demanial serà de cinc anys, a comptar des de la
data de la seva signatura. No obstant això, de la concessió demanial podrà ser objecte de
pròrroga expressa amb caràcter previ a la seva finalització fins el límit de dos anys més. Sense
que la duració total de la concessió demanial i les seves pròrrogues pugui superar els set anys.
La permanència en l’ús privatiu del domini públic transcorregut el termini de la concessió, no
conferirà cap dret al concessionari, que ocuparà, en el seu cas, el domini públic por mera
tolerància.
L’establiment de termini de la concessió no va en detriment de considerar sempre implícita la
facultat de l’Ajuntament de resoldre la concessió abans del seu venciment, si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
5. Horari d’obertura i requeriments del servei
L’horari d’obertura dels espais de bar coincidirà en tot cas, amb l'horari d'activitat esportiva de la
instal·lació d’acord amb el reglament regulador de l’estadi. No obstant, l'Ajuntament es reserva
el dret a canviar l'horari del servei de bar en funció de les necessitats de la instal·lació esportiva.
En el cas que existeixin activitats esportives fora de l'horari establert en el pla d'ús, autoritzades
per l'Ajuntament, l’adjudicatari/a haurà de prestar el servei igualment.
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II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
6. Procediment i forma d'adjudicació
La concessió demanial s'adjudicarà pel procediment obert i es regirà pel present Plec de
clàusules i en allò que no s'hi preveu, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques i pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de
desenvolupament per remissió de l'article 60.2 del Decret 336/1998, abans esmentat.
6.1. Procediment d’adjudicació.
D’acord amb el que disposa l’article 157 de la TRLCSP, l’adjudicació de la concessió demanial
es realitza mitjançant tramitació ordinària, i per procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació.
La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, i al perfil del contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix
l’article 142 de la TRLCSP. A efectes purament informatius es podrà anunciar la licitació en els
mitjans de comunicació que consideri oportuns.
Amb posterioritat a la recepció de les proposicions dels licitadors, es realitzarà l’acte de
qualificació de la documentació general presentada pels mateixos en el "SOBRE A" de la seva
respectiva proposició. Si s’observen en la documentació presentada defectes formals o
omissions esmenables, es comunicarà al licitador o licitadors afectats i se’ls atorgarà un termini
no superior a tres dies hàbils per a la seva correcció o esmena.
La Mesa de Contractació, en acte públic que se celebrarà en el lloc, data i hora que s’indicarà en
l’anunci de licitació o, altrament, que es fixi mitjançant resolució del Tinent d’Alcalde i Regidor de
l’Àmbit de Badalona Democràtica i que serà comunicat prèviament a tots els licitadors, procedirà
a l’obertura i lectura pública del “SOBRE B” referit a l’oferta econòmica del licitador segons el
model de proposició de l’annex 5 d’aquest plec.
La Mesa no acceptarà aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, errors o
esmenes o que no tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa, no arribin a
l’import mínim de licitació establert o variïn el model de proposició establert.
La Mesa de Contractació classificarà les proposicions licitadores per l’ordre decreixent de la
puntuació obtinguda i formularà la proposta d’adjudicació de la concessió demanial a favor de
del licitador que hagi formulat l’oferta més alta respecte al cànon trimestral. En el supòsit que
coincideixin en la millor postura diverses ofertes es celebrarà un sorteig públic entre els licitadors
afectats per tal d’adjudicar la concessió demanial.
La proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació de la concessió demanial es
traslladarà a tots els licitadors als efectes del tràmit d’audiència previst a l’article 87 del
RGLCAP. Respecte al licitador classificat en primer lloc se’l requerirà perquè presenti la
documentació exigida en l’article 151.2 del TRLCSP que es detalla a continuació, dins del
termini dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la comunicació pel mitja (fax i/o correu
electrònic) designat a aquest efecte:
- Certificacions justificatives d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa a l’Ajuntament de Badalona per
obtenir els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, en relació amb aquest procediment –annex 6 d’aquest plec-, excepció feta de
l’acreditació prevista a l’article 15.1 del RGLCAP).
- En el seu cas, els exemplars originals de la documentació que hagin aportat a la licitació
mitjançant fotocòpies.
- Justificant de pagament en la Tresoreria Municipal del cost dels anuncis de licitació.
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva de la concessió
demanial segons el previst en aquest plec.
Tota aquesta documentació s’haurà d’aportar dins el termini esmentat a les dependències del
departament de Contractes i Tramitació Administrativa de l’Ajuntament, en horari de 9:00 a
13:00, Av. Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, 4ª planta Tel 934832692.
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D’acord amb el que s’estableix en el darrer paràgraf de l’article 151.2 del TRLCSP, la manca de
presentació de l’esmentada documentació dins del termini indicat a l’efecte, farà que s’entengui
per retirada la seva oferta, procedint-se en aquest cas a la confiscació de la garantia provisional,
així com a sol·licitar la mateixa documentació al següent licitador, seguint l’ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes, per tal que la presenti dins del mateix termini esmentat.
Acomplerts aquest tràmits, l’expedient així instruït s’elevarà a l’òrgan de contractació, prèvia la
seva fiscalització, per a la resolució del procediment d’adjudicació.
La Corporació contractant resoldrà sobre la validesa o nul·litat de l'acte licitatori, i, declarat vàlid,
establirà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals, conforme disposa l'art.151.1 del TRLCSP.
7. Requisits d’aptitud dels licitadors
7.1 Capacitat per a licitar
Podran contractar amb l'Ajuntament totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin capacitat plena d'obrar i no es trobin en cap de les prohibicions de
contractar que s'assenyalen a l'article 60 del TRLCSP.
La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s'acreditarà mitjançant
l'escriptura de constitució o modificació, si s'escau inscrita en el Registre mercantil, quan aquest
requisit sigui exigible d'acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és,
l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjançant l'escriptura o el document de
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la
seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.
Quan es tracti d'empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat europea, cal
acreditar-ne la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest registre sigui exigit
per la legislació de l'Estat respectiu.
Els altres empresaris estrangers han d'acreditar que tenen capacitat d'obrar amb un certificat
expedit per l'ambaixada d'Espanya en l'Estat corresponent. Tanmateix, hauran d'acreditar que
tenen oberta una sucursal en territori espanyol, amb designació d'apoderats o representats per
les seves operacions i que estiguin inscrits en el Registre Mercantil, així com l'informe de
reciprocitat previst a l'art. 55 del TRLCSP.
Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat europea que no estiguin
classificats, es suficient que acreditin la corresponent capacitat financera, econòmica i tècnica
de conformitat amb els articles 75 i 78 del TRLCSP.
Unions d'empresaris
Podran contractar les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, i
no és necessari formalitzar-les en una escriptura pública fins que s'hagi fet l'adjudicació al seu
favor.
Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l'Ajuntament i han de nomenar un
representant o un apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que derivin de la concessió fins que aquest s'extingeixi.
Tots els empresaris que formin la unió hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar de
conformitat amb la clàusula anterior.
La intervenció en el procediment comporta que el/la licitador/a coneix i accepta expressament,
en tots i cadascun dels seus termes, les clàusules d’aquest Plec i els seus annexos així com la
situació actual existent física, constructiva dels espais objecte de concessió.
7.2 Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
La solvència econòmica i financera dels licitadors s'haurà d'acreditar davant de l'òrgan de
contractació a través del mitjà establert en l'article 75.1.a) del TRLCSP, és a dir:
a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una
assegurança d'indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden
aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit
d'activitats corresponent a l'objecte de la concessió demanial, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en
la mesura que es disposi de les referències del volum de negocis.
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La solvència tècnica i/o professional dels licitadors s'haurà d'acreditar davant de l'òrgan de
contractació a través d'un dels mitjans establerts en l'apartat a) de l'article 78 del TRLCSP; és a
dir:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si s'escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat
competent.
8. Garantia provisional i garantia definitiva
8.1 Garantia provisional
Per prendre part en el concurs es necessari acreditar la constitució de una garantia provisional
per l’import de 942,71€ (corresponent al 2% del valor del domini públic objecte d’ocupació).
8.2 Garantia definitiva
Dintre dels quinze dies següents al de la notificació de la concessió, l’adjudicatari haurà de
constituir la garantia definitiva per import de 1.414,07€ equivalent al 3% del valor del bé de
domini públic; que haurà de mantenir-se durant tot el temps de la concessió. No serà retornada
o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de la concessió, o aquest s’hagi
resolt sense culpa del concessionari, sempre que l’estat del bé i les instal·lacions es trobin en
perfecte estat i així s’acrediti mitjançant l’oportú informe dels serveis tècnics municipals. La
devolució s’efectuarà en la forma i procediment determinat a la legislació vigent.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari/a, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
La resolució de la concessió per causa imputable al concessionari portarà aparellada la pèrdua
de la garantia.
En els casos de cessió de la concessió demanial no es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia prestada pel cedent fins que es trobi formalment constituïda la del nou cessionari.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 100 del TRLCSP.
9. Requisits de les proposicions
9.1 Lloc i termini de presentació
Els interessats presentaran les seves proposicions de dilluns a divendres (exclosos festius al
municipi) en horari de 9.00 a 13.30 hores, al Registre habilitat del departament de Contractes ,
Av. Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, 4ª planta Tel 934832692. Fax núm.934832691 dins
del termini de 30 dies, exclosos els dissabtes i festius, comptadors des de l’endemà de la
darrera de les dates de publicació d’aquesta licitació al BOP.
Tanmateix es penjarà anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament. Si l’últim dia d’aquest
termini fos dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
No obstant això, les proposicions també es podran presentar a través dels altres mitjans
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, exclosos els electrònics i
telemàtics.
D’acord amb l’article 80.4 del RGLCAP, si es presenta la documentació per correu, el mateix dia
que en faci el dipòsit a l’oficina de correus s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament una comunicació per
fax al núm. 934832691 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 establert per a la seva presentació així
com el núm. de certificat. Així mateix, els licitadors als efectes de garantir el registre d’aquesta
comunicació, podran enviar la comunicació de la tramesa de la proposició per correu a l’adreça
electrònica del departament gestor contractació-uit@badalona.cat. La manca de compliment
d’aquest requisit de comunicació per fax comportarà que no s’admeti la proposició rebuda per
l’Ajuntament amb posterioritat a la data i hora límits establerts en aquesta clàusula. La
documentació tramesa d’aquesta manera ha d’arribar al Registre habilitat del departament de
Contractes i Tramitació Administrativa de l’Ajuntament dins dels 10 dies següents a la data de
justificació de la seva presentació o comunicació. Un cop transcorregut aquest termini sense
rebre-la, es tindrà per no feta l’oferta i, en cap cas, serà admesa.
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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 Registre habilitat del departament de Contractes i Tramitació Administrativa de l’Ajuntament,
Av. Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, 4ª planta Tel 934832692. Fax núm.934832691 als
efectes del que disposa la Llei 30/1992 en el seu article 38.
Durant el termini de presentació de les ofertes, dins del període que s’estableix a l’anunci de
licitació per a l’obtenció d’informació i documentació referent a aquesta licitació (fins a 10 dies
naturals abans de què finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes), els interessats,
prèvia petició als serveis tècnics municipals responsables de la concessió demanial , podran
visitar les finques objecte d’aquesta concessió demanial.
9.2 Formalitats i documentació
Les proposicions es presentaran mitjançant dos sobres, “SOBRE A” i “SOBRE B”, tancats, fenthi constar el seu contingut en la forma que s’indica a continuació, el nom del licitador i la seva
signatura.
El “SOBRE A”, referit a la documentació jurídica i administrativa, portarà la següent inscripció a
l’anvers: “Documentació general per prendre part en la licitació oberta per a l'adjudicació de la
concessió demanial dels espais destinats a bar de l’Estadi Municipal de Futbol” i contindrà la
documentació següent:
a) Relació numerada de la documentació inclosa.
b) Documents acreditatius de la personalitat jurídica i, en el seu cas, la representació.
 Document Nacional d’Identitat del licitador.
 Quan el licitador 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.
 L’escriptura de poders del representant del licitador inscrita en el registre corresponent. Els
poders s’hauran de validar prèviament pel departament de Contractes i Tramitació
Administrativa de l’Ajuntament.
 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.
c) Declaració d’aptitud per contractar amb l’administració. Manifestació expressa del licitador –
segons model annex 3—en la qual faci constar la seva capacitat d’obrar, que es troba al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social imposades per les
disposicions vigents i que no té cap deute pendent amb l’Ajuntament de Badalona, així com que
no es troba comprès en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració pública
segons les circumstàncies que determina l’article 60 del TRLCSP.
d) Declaració d’adreça fax i /o correu electrònic. Manifestació expressa del licitador –segons
model annex 4-- en la que consti una direcció de correu electrònic per rebre les notificacions,
comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del procediment de
contractació, inclosos els aclariments i actes d’adjudicació, en aplicació de l’article 146.d) i de la
Disposició Addicional 15ª del TRLCSP.
c) Resguard del dipòsit de la garantia provisional establerta en l’apartat 1 de la clàusula 8
anterior.
e) Unió Temporal d’Empreses. En cas de concórrer diversos licitadors en proposta d’UTE,
cadascun d’ells haurà d’acreditar la seva respectiva capacitat i absència de prohibicions per
contractar d’acord amb l’establer 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 de la concessió demanial a favor de la
seva proposició, tot plegat d’acord amb els articles 59 del TRLCSP i 24 del RGLCAP.
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f) Licitadors estrangers. Hauran de 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 de la concessió demanial, amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
g) Documentació acreditativa de la solvència financera i tècnica o professional.
Tota la documentació que es presenti 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 de la concessió demanial, haurà de presentar l’esmentada documentació original o
confrontada dins del termini dels 10 hàbils següents a la notificació de la proposta d’adjudicació
d’aquesta concessió demanial a través del mitjà que aquest hagi indicat a l’efecte, a les
dependències departament de Contractes i Tramitació Administrativa de l’Ajuntament, Av. Plaça
Assemblea de Catalunya, 9-12, 4ª planta Tel 934832692. Fax núm.934832691.
El “SOBRE B”, referit a l’oferta econòmica, portarà la següent inscripció a l’anvers “Oferta
econòmica per a prendre part en la licitació oberta per a l'adjudicació de la concessió demanial
dels espais destinats a bar de l’Estadi Municipal de Futbol” que contindrà la proposició
econòmica que es formula, d’acord amb el model que figura a l’annex 5, d’aquest plec, signada
pel licitador o la persona que el representi.
El preu de licitació que no podrà ser inferior a l’import de licitació.
En cas de discordança entre la quantitat expressada en lletra i número prevaldrà la xifra
consignada en lletra, amb les conseqüències que d’això es pogueren derivar.
No seran vàlides les que tinguin esmenes o guixades i les que no estiguin signades
degudament.
10. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, la funció de la qual ve definida en l’article 320 del TRLCSP, estarà
constituïda per les següents persones o les que es determini per a la seva substitució:
President de la Mesa: Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica
Vocals:
La Regidora d’Esports
El cap de Departament d’Instal·lacions Esportives o persona en qui delegui.
El cap de Servei d’Esports i Joventut o persona en qui delegui.
El cap de Servei de Patrimoni o persona en qui delegui.
El secretari general o persona en qui delegui.
L’interventor municipal o persona en qui delegui.
Secretaria de la Mesa: La cap de Servei de Contractació o persona en qui delegui.
Per indicacions del President de la mesa, també podran assistir a les seves reunions, amb veu i
sense vot, el personal de la Ajuntament que s’estimi adient per al desenvolupament de la sessió.
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.
La mesa de contractació es reunirà de conformitat amb el que s’estableix en el Reial Decret
1098/2001 i Reial Decret 817/2009 i sempre que sigui necessari a criteri del President.
11. Adjudicació de la concessió demanial i notificació
L'òrgan de contractació adjudicarà la concessió demanial dintre dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació requerida, de conformitat amb el que disposa l'art. 151.3 del
TRLCSP.
L'adjudicació de la concessió demanial es notificarà a tots els participants en la licitació amb el
contingut determinat en l'art. 151.4 del TRLCSP.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador o licitadora que hagi presentat l’oferta econòmica
més alta per a que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al d’haver
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de la constitució de la
garantia definitiva i l’abonament dels anuncis.
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12. Despeses d'anuncis i tributs
L’adjudicatari/a resta obligat al pagament de les despeses de publicació d'anuncis en els Diaris
Oficials, així com els tributs que recaiguin sobre la concessió demanial, o en el seu cas, sobre
l'objecte de la concessió demanial.
13. Formalització de la concessió
La concessió s’haurà de formalitzar en document administratiu, que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació. Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre
públic. Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el document administratiu s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització de la concessió s’haurà d’efectuar en el termini dels 10 dies hàbils següents a
aquell en què el licitador rebi la notificació de l’adjudicació.
Si la concessió no es pogués formalitzar per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament
acordarà la seva resolució, amb incautació de la garantia definitiva i indemnització dels danys i
perjudicis.
III. EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
15. Drets i obligacions de les parts
15. 1 Obligacions del concessionari
El concessionari assumeix dins la concessió demanial les següents obligacions:
a) Obligacions de caràcter general
Portar a terme les prestacions objecte de la concessió demanial amb estricta subjecció a
aquests plecs i la seva oferta.
Efectuar les obres i equipar els espais de bar amb tots els elements, mobiliari, maquinaria,
acabats i instal·lacions necessàries per posar en funcionament l'activitat objecte de la present
concessió, amb tots els requeriments exigits per la normativa vigent.
Complir amb la normativa sectorial local, autonòmica i estatal que afecti a l'activitat.
Mantenir net i en bon estat la porció de domini utilitzat i les seves instal·lacions.
Satisfer puntualment el cànon en la forma assenyalada en aquest plec de clàusules.
Destinar les dependències objecte de la concessió demanial a l'ús específic del servei de bar,
sense aplicar-lo a altres usos.
Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a executar, amb la
deguda eficàcia, la prestació objecte de la concessió demanial.
Designar una persona amb tasques de coordinació adequada per canalitzar totes les relacions
derivades d'aquesta concessió demanial amb l'Ajuntament de Badalona.
Comunicar per escrit al responsable del seguiment de la concessió demanial, nomenat per
l'Ajuntament de Badalona, qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el
funcionament del servei.
Complir l'horari establert, el qual serà revisat a l'inici de cada temporada esportiva, en base a
l'activitat esportiva que s'hi desenvolupi, i que vindrà aprovada pel pla d'usos establert per
l'Ajuntament de Badalona.
Prestar el servei de bar, per si mateix, sense possibilitat de cessió ni subarrendament a tercers,
sense la prèvia autorització de l'Ajuntament.
Vetllar per la qualitat i higiene del servei. En qualsevol cas, totes les persones que tinguin
contacte directe amb productes alimentaris hauran d'estar en possessió del carnet de
manipulador d'aliments.
Complir la normativa legal en matèria de condicions higièniques respecte als productes servits
en l'establiment. Els proveïdors d'aquests productes hauran d'estar acreditats i el concessionari
serà responsable de les alteracions que aquests puguin presentar.
Garantir i acatar la prohibició d'organitzar o celebrar jocs d'atzar amb apostes dins del recinte
objecte de la concessió, així com la instal·lació de màquines escurabutxaques i/o expenedores
de tabac.
Garantir i acatar la prohibició de venda de begudes alcohòliques i el subministrament, venda i el
consum de tabac.
Assumir els tributs estatals, autonòmics o municipals que derivin de la concessió demanial i/o de
l’activitat econòmica desenvolupada.
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Assumir, també, les despeses corresponents a la contractació de serveis i subministraments
d'energia elèctrica, aigua, i telèfon i qualsevol altra que pugui derivar-se de la utilització i
explotació del servei de bar. La despesa corresponent a subministrament elèctric i aigua es
troba a l’inici de la concessió inclosa en el cànon trimestral, si en cap moment es disposa de
comptadors individualitzats, l’adjudicatari/a haurà de domiciliar el pagament corresponent a
aquests consums.
Assumir les despeses dels anuncis que generi el concurs i els de formalització en escriptura
pública, si és el cas.
Gestionar els residus produïts per l'activitat de la concessió, conforme a la normativa vigent, i
acollir-se als circuits de recollida de residus municipals quan així ho determini l'Ajuntament.
Obtenir totes les llicencies i/o permisos que legalment s’estableixen en cada moment per la
prestació tant de l’objecte de la concessió com per les obres que hi hagi de realitzar.
Desallotjar les instal·lacions objecte de la concessió demanial abans de les tretze hores del dia
següent de l’extinció de la concessió demanial, que s’hauran de trobar lliures i expedites, en
perfecte estat de conservació i neteja.
Aportar la documentació necessària per l’establiment del cànon anual d’acord amb la clàusula
3ª.
b) Obligacions respecte a les obres i instal·lacions
Realitzar al seu càrrec en els espais concessionats les obres d’adequació i/o remodelació de la
instal·lació o escomeses que siguin procedents o necessàries per tal de poder prestar l’activitat
de bar.
El/la concessionari/a ha de presentar la proposta d’obres i instal·lacions per escrit davant la
Regidoria d'Esports i Joventut i, en cas que es valori favorablement, sol·licitar la corresponent
llicència urbanística.
La direcció de l’execució de les obres i instal·lacions serà designada per l’empresa adjudicatària
i serà assumida per les persones facultatives competents, de conformitat amb les disposicions
legals vigents.
Amb independència de l’actuació del personal facultatiu que, obligatòriament, tingui encarregada
la direcció de les obres i instal·lacions, per compte de l’empresa adjudicatària, les obres i
instal·lacions estaran sotmeses a la inspecció i supervisió del personal facultatiu que designi
l’Ajuntament.
Abandonament de les obres i instal·lacions
Si durant el període d’execució de les obres i instal·lacions l’empresa concessionària abandonés
la seva execució, l’Ajuntament podrà optar per ordenar la retirada de totes instal·lacions
realitzades, deixant el/l’adjudicatari/a el bé municipal en les mateixes condicions que tenia abans
d’iniciar-se les obres; o alternativament, podrà ordenar que la totalitat de les obres i instal·lacions
realitzades restin de plena titularitat municipal, sense dret a indemnització o compensació de
cap classe.
Tot això, sense perjudici de qualsevol sanció que sigui procedent i de les responsabilitats en que
es puguin incórrer de conformitat amb el previst en el present plec i en la legislació aplicable al
cas.
Manteniment, reposició i reversió d’obres i instal·lacions
El/la concessionari/a haurà de mantenir, conservar i reposar totes les obres i instal·lacions que
conformen els espais de bar, amb la finalitat de que aquestes obres i instal·lacions estiguin en
perfecte estat d’ús i funcionament durant el termini de vigència de la concessió i en el moment
del seu lliurament a l’Ajuntament.
Quan per raó de dites obres o instal·lacions resulti imprescindible alguna afectació que pugui
generar interrupció en el normal funcionament de les activitats que es desenvolupen al camp de
futbol, l’empresa concessionària sol·licitarà prèviament autorització a l’Ajuntament. Sempre que
sigui possible, la realització d’aquest treballs es programaran fora dels horaris de funcionament
ordinari del camp de futbol.
Quan s'extingeixi la concessió revertiran gratuïtament a l'Ajuntament, les obres i instal·lacions
fixes, en adequades condicions d’ús sense dret del concessionari a indemnització alguna, ni
pagament de l'invertit.
C) Obligacions referents a responsabilitats i assegurances
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Rescabalar al Municipi els danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de dol o negligència en
el compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits la
indemnització es determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència
del concessionari, i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi. Amb
independència d'aquesta indemnització, l'incompliment o defectuós compliment de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.
Assumir amb plena responsabilitat l’execució de les obres i la prestació del servei de bar, essent
l’únic responsable tant davant de l’Ajuntament, com de tercers, dels danys, perjudicis i
responsabilitats de caràcter civil o de qualsevol mena, que pugessin donar-se durant el període
de vigència de la concessió administrativa.
Subscriure una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil en relació als béns municipals i de
tercers que puguin ésser afectats per l'activitat i que haurà de tenir una cobertura mínima de
300.000 € per víctima i 600.000 € per sinistre, presentant sempre que l'Ajuntament ho requereixi
justificant de pagament de les pòlisses d'assegurances.
Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se en persones o en
coses com a conseqüència del servei, per actes propis del concessionari o dels seus
treballadors, amb total indemnitat de l'Ajuntament.
Responsabilitzar-se de complir totes les normes de caràcter governatiu, laboral, fiscal, sanitari o
de qualsevol altre ordre que s’hagin d’observar.
C. Drets del concessionari
El concessionari adquireix dins de la concessió demanial els següents drets:
a) Utilitzar el domini públic que és objecte de la concessió de forma privativa.
b) Reclamar de l'Ajuntament la pacífica possessió de les instal·lacions objecte de la concessió
demanial contra qualsevol pertorbació de tercers, de fet o de dret.
c) Percebre directament dels clients la retribució dels serveis prestats al bar.
d) Conèixer el Pla d'ús de la Instal·lació concessionada, el qual serà revisat anualment a l'inici
de cada temporada esportiva i estarà aprovat per l'Ajuntament de Badalona.
15.2 Potestats de l'Ajuntament
L'Ajuntament, a més de les prerrogatives reconegudes amb caràcter general a l'art. 210 del
TRLCAP, ostentarà les següents potestats:
a) L'ajuntament podrà fiscalitzar la gestió del servei de bar, inspeccionar el local, les
instal·lacions i les seves obres.
b) Ordenar discrecionalment les modificacions que en funció de l'interès públic siguin
aconsellables, sobre els horaris, ubicació, etc.
c) Sol·licitar a l’adjudicatari/a/a els informes i la documentació que s'estimin pertinents.
d) L'ajuntament podrà resoldre la concessió demanial en el supòsit que el concessionari
incompleixi les obligacions que se'n deriven, el que comportarà que aquest ja no podrà fer ús de
les instal·lacions objecte d'aquesta concessió demanial, sense dret a cap tipus d'indemnització.
Així també, podrà l'ajuntament revocar la concessió demanial abans del termini establert, per
motius d'interès púbic. En aquest últim cas, el concessionari tindrà dret que se li retorni l'última
anualitat pagada, quantitat que cobrirà la totalitat de danys i perjudicis que li comporti la
revocació anticipada.
e) En el cas, de que el concessionari no deixi lliures i vacus, a disposició de l’administració , dins
el termini establert, els béns objecte de concessió l’ajuntament podrà acordar-ne i executar-ne
per si mateix el llançament.
16. Règim sancionador
El concessionari està obligat a complir amb estricta subjecció al que estableixen aquests plecs
de condicions.
En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel concessionari, l'Ajuntament
podrà compel·lir al compliment dels plecs de de la concessió demanial o acordar la seva
resolució, amb els efectes següents:
a. Pèrdua de la garantia definitiva, en el seu cas.
b. Inhabilitació del concessionari per a ulteriors licitacions i adjudicacions.
c. Retenció d'elements del concessionari, si es creu oportú.
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució de la concessió demanial, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions que es
contemplen en aquest plec, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.
En els casos d'imposició de sancions i resolució de la concessió demanial pel seu incompliment,
es donarà audiència a l’adjudicatari/a perquè pugui formular al·legacions, resolent l'òrgan de
contractació.
16.1 Infraccions
Tindran consideració de faltes lleus qualsevol incompliment de les obligacions contractuals
establertes en aquest plec de clàusules que no causin un detriment important al servei i que no
siguin considerades com a greus o molt greus.
Tindran consideració de faltes greus:
- L'incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni
perjudicis o distorsió del mateix.
- La interrupció del servei per un termini superior a 48 hores i inferior a 96 hores.
- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
- El tractament vexatori a l'usuari, exceptuant que aquest tractament reunís les característiques
per a classificar-lo com a molt greu.
-El pagament extemporani del cànon.
-L’incompliment de l’obligació de manteniment i conservació dels béns i instal·lacions adscrits a
la concessió, llevat que aquest incompliment tingui el caràcter de molt greu.
- En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb l’Ajuntament, així com la
comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestació de servei.
Tindran consideració de faltes molt greus aquells incompliments que ocasionin una pertorbació
important del servei i, en especial:
- La interrupció del servei per un termini superior a 96 hores.
- Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l'usuari.
- Incomplir les directrius que es reserva l'Administració en l'acompliment del servei o impedir que
aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li son pròpies.
-L’execució d’obres o la instal·lació de qualsevol element, inclosos els propagandístics o
informatius, no autoritzats per l’Ajuntament en el domini públic municipal.
- La falta de pagament de dos mensualitats del cànon per la concessió demanial per l'explotació
del servei de bar.
-L’incompliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
-Cedir, subarrendar o traspassar la gestió de la concessió, mitjançant qualsevol modalitat o títol,
sense la prèvia autorització expressa de l’Ajuntament.
- L'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions derivades de la normativa
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de l’obligació del concessionari de mantenir en bon estat d’ús i conservació els
béns i instal·lacions adscrits a la concessió, així com el domini públic municipal on aquelles es
trobin, sempre que s’hagi produït el previ requeriment de l’Ajuntament per a l’esmena d’aquesta
circumstància i el concessionari no l’hagi atès en el termini màxim d’un mes.
- L'acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació de
servei.
- Invasió del domini públic no atorgat.
16.2. Sancions
En el cas que el concessionari cometi alguna de les infraccions enumerades anteriorment,
l’Ajuntament estarà facultat per imposar la sanció corresponent.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte els criteris
objectius i subjectius següents:
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
c) El benefici derivat de l’activitat infractora.
d) La naturalesa dels perjudicis causats.
e) La reincidència.
f) El grau de malícia del causant de la infracció.
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g) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
h) La capacitat econòmica de l’infractor.
La sanció a imposar tindrà tres graus que es corresponen respectivament amb les infraccions
lleus, greus i molt greus. S’estableixen els límits següents:
a) Infraccions lleus, fins a 750,00 €.
b) Infraccions greus, fins a 1.500,00 €.
c) Infraccions molt greus, fins a 3.000,00 €.
16.3. Imposició de multes
Serà competent per a la imposició de sancions l’Alcaldia, a proposta dels serveis tècnics
municipals i prèvia audiència al concessionari.
El concessionari haurà de satisfer l’import de les sancions en el termini màxim dels 30 dies
naturals següents al de la seva notificació.
De no satisfer-les dins d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la següent
prelació:
1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per a cobrir la multa imposada. A
aquest efecte, el concessionari haurà de completar la garantia incautada.
2n. Quan l’abonament de l’import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la
garantia definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d’execució forçosa que preveu la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic o norma vigent aplicable al casLa imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles
per part de l’Ajuntament.
17. Causes d'extinció
a) Mort o incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari individual o extinció de la
personalitat jurídica.
b) Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió, absorció o
escissió, de la personalitat jurídica del concessionari.
c) Caducitat per venciment del termini.
d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització.
e) Mutu acord.
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular
de la concessió, declarats per l’òrgan que va atorgar la concessió o autorització.
g) Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
h) Desafectació del bé.
i) Qualsevol altra causa prevista en les condicions generals o particulars per les quals es
regeixin.
j) La renúncia del concessionari.
K) La resolució judicial que declari l'extinció.
l) Per revocació unilateral de l'Ajuntament per qualsevol de les circumstàncies següents:
- La cessió de la titularitat de la concessió demanial sense autorització prèvia de l’Ajuntament.
.- L'incompliment de la legislació sobre relacions laborals i de Seguretat Social.
- Qualsevol actuació constitutiva de delicte o falta tipificada en el Codi Penal o en les Lleis
Penals especials.
- L’abandonament o falta d’utilització de l’equipament municipal durant 1 any.
- La comissió de 3 faltes molt greus en el transcurs de sis mesos.
- El no pagament del cànon establert a favor de l’Ajuntament durant 3 mensualitats.
- La resta dels supòsits previstos en el règim sancionador com a causa de resolució.
La revocació de la concessió comportarà en tot cas la pèrdua de la garantia definitiva, sens
perjudici de l’aplicació del règim sancionador previst en aquest plec.
L'extinció de la concessió demanial per qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior
donarà lloc a la reversió dels bens i instal·lacions que amb caràcter fixe que s'hagin incorporat a
l'immoble objecte de concessió, així mateix comportarà l'obligació del concessionari de deixar
lliures i vacus i a disposició de l'administració dins del termini establert els béns objecte de
concessió.
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El concessionari reconeix i acata la facultat de l’ajuntament per acordar i executar per si mateix
el llançament en qualsevol supòsit d’extinció de la concessió si el desallotjament no s’efectua
voluntàriament en termini. El procediment per a portar-lo a terme tindrà caràcter administratiu i
sumari, sense perjudici de recorre a les instancies judicials. La resolució anticipada de la
concessió demanial per causes imputables al concessionari així com el desallotjament per part
de l’ajuntament comportarà la confiscació i pèrdua de la garantia definitiva a favor de
l’ajuntament.
18. Recepció dels espais una vegada finalitzat la concessió demanial
Una vegada finalitzada la concessió demanial es procedirà a l'acte formal de recepció, aixecant
la corresponent acta.
En el supòsit que l’ajuntament considerés que el domini públic no es troba en estat de ser rebut,
ho farà constar en l'acta aixecada al efecte amb manifestació expressa de les raons que ho
motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per
a corregir-los, podent el concessionari exercir el dret a fer constar igualment les observacions o
reclamacions que consideri escaients.
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent.
Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el
concessionari.
19. Devolució de la garantia
Efectuada la recepció, l'òrgan competent de l'Ajuntament adoptarà acord ordenant la devolució,
dins dels dos mesos següents a la data en què l’hagués sol·licitat pel. Si transcorregut dit termini
no s'hagués adoptat l'esmentat acord, es podrà entendre estimada la petició de devolució o
cancel·lació. Si el concessionari no presentés la sol·licitud i l'Ajuntament ho creu convenient, es
podrà adoptar d'ofici l'acord de devolució.
20. Successió en la persona concessionària i cessió de la concessió
Els supòsits de successió en la persona concessionària i de cessió de la concessió, així com la
forma i requisits en que aquestes es poden produir seran els determinant a la TRLSCP, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
21. Supervisió de l'execució de la concessió demanial
L'Ajuntament haurà de designar un responsable del seguiment de la concessió demanial, que
serà la persona que en cada moment tingui encomanada la direcció de gestió d'instal·lacions
esportives municipals o equivalent de la Regidoria d'Esports i Joventut, o en qui expressament
delegui.
22. Interpretació dels plecs de la concessió demanial i jurisdicció competent
De conformitat amb el que disposa l’article 210, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar els plecs de la concessió demanial i resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment. Així mateix, ostenta les potestats de control de la seva execució, per la qual cosa
podrà dictar les ordres i les instruccions que estimi oportunes a fi de garantir-ne el correcte
desenvolupament. D’igual forma podrà modificar per raons d’interès públic total o parcialment
els plecs de la concessió demanial, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, en exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, posaran fi a la via administrativa i seran immediatament
executius, sense perjudici dels recursos que siguin procedents.
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement del les
qüestions que sorgeixin en relació a la concessió demanial .
Els licitadors estrangers hauran de presentar una declaració de submissió a la jurisdicció i
tribunals espanyols de qualsevol ordre competents, per a totes les incidències que de forma
directa o indirecta puguin sorgir en la concessió demanial amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional que els pugui correspondre.
23. Informació complementària
La documentació es podrà trobar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona. 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:
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https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=perfil contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat
Durant el termini de presentació de les ofertes, dins del termini que estableixi l’anunci de licitació
per a l’obtenció d’informació i documentació referent a aquesta licitació, els interessats, prèvia
petició als serveis tècnics municipals responsables d’aquesta concessió demanial, podran visitar
els espais objecte de la mateixa.
IV. ANNEXOS
1. Plànols amb els àmbits de l’ús privatiu de la concessió
2. Reglament d’ús de l’Estadi Municipal de Futbol Badalona.
3. Model de declaració responsable de capacitat per a contractar amb l’administració pública
(sobre A)
. Model de declaració responsable d’adreça fax i/o correu electrònic com mitjà de comunicació
(Sobre A)
5. Model de proposició econòmica per incloure en el sobre B”
2. Sotmetre a informació pública l’esmentat plec per un termini de trenta dies des de la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació amb el ben entès que si no es presenta cap al·legació al respecte quedarà
definitivament aprovat.
3. Aprovar la convocatòria de licitació per a l’atorgament de l’esmentada concessió
administrativa, amb subjecció al plec anteriorment aprovat, disposant però que el corresponent
anunci de convocatòria no es publiqui fins que resulti definitivament aprovat.
4. Facultar al 3r. tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica per tal que en
nom de la corporació, instrueixi i signi tots els tràmits, d’impuls, pugui resoldre les incidències
que, en el seu cas, es presentin i intervingui en la signatura dels documents que calguin per a la
plena eficàcia d'aquest acord.
En atenció als fets i fonaments de dret exposats en la proposta de resolució precedent, d’acord
amb l’article 172.1 del RD 2568/1986 de 26 de novembre, Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono la meva conformitat a la proposta de resolució.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 5 de
juliol de 201, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, proposo, a la Junta de Govern Local que resolgui de conformitat, si
s’escau.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7

Àmbit de Badalona Educadora Justa i Inclusiva
5. Proposar a l’alcaldessa l’aprovació de la concessió, mitjançant concurs públic per
concurrència competitiva, de subvencions d'activitats, programes o actuacions de
caràcter cultural.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Proposta d’aprovació d’atorgament de subvenció
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Expedient: 50022116-CONJ-SOLS2017/000003
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional: 16/S-1/17
Procediment d’adjudicació CONJ-SOLS CNJ-SOLS Aprovació conjunta sol·licituds Subvencions
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Concessió, mitjançant concurs públic per concurrència competitiva de
subvencions d'activitats, programes o actuacions de caràcter cultural
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ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2017, va aprovar provisionalment
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades, per
una banda, a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès
social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o
siguin d’interès local o que tinguin, entre d’altres, caràcter cultural, desenvolupats durant l’any
2017. Les Bases van estar publicades al BOPB de data 10 de març de 2017, en tràmit
d’informació pública, per termini de vint dies hàbils, per tal que es formulin les al·legacions que
es considerin oportunes.
2. En data 13 de març de 2017, l’Alcaldessa va resoldre convocar concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a entitats en l’àmbit de la cultura, que realitzin durant l’any
2017, actuacions o programes sense afany de lucre, considerats d’interès social i/o local que
complementin la competència municipal. Es va publicar l’anunci en data 17 de març de 2017 al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, sent el termini de presentació de sol·licituds des del dia 20
de març fins al dia 18 d’abril.
3. S’han emès els corresponents informes tècnics i jurídics dels expedients de proposta de
concessió de subvencions, que consideren que les entitats reuneixen els requisits exigits a les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals i en la normativa
concordant, i segons la justificació tècnica, s’expressa que l’activitat que es proposa
subvencionar es considera d’interès públic però no necessària pel compliment i realització d’una
competència pròpia municipal. El projecte o activitat d’interès públic-cultural proposat per a la
subvenció, el presta, el gestiona i l’organitza l’entitat sol·licitant, per la qual cosa es considera
que ha de ser incentivada i fomentada per l’administració i proposa l’atorgament de la subvenció
indicada a l’entitat promotora en aplicació dels criteris establerts, segons es detalla a
continuació:
Exp
0639SOLSUB2017/000012

Interessat
NIF
ASOCIACION CULTURAL EXTREMEÑA G6238660ZURBARAN
2

0639SOLSUB2017/000019

ASOCIACION FLAMENCO VIVO

0639SOLSUB2017/000021

CENTRO
CULTURAL
ROCIERO G5812873ANDALUZ NUESTRA SEÑORA DE LA 7
ESPERANZA

0639SOLSUB2017/000024
0639SOLSUB2017/000026
0639SOLSUB2017/000030
0639SOLSUB2017/000034

CENTRO
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA DE BADALONA
ASSOCIACIO RACO DE L'ART DE
BADALONA
CENTRO CULTURAL
CASTILLA-LA
MANCHA DE BADALONA
ASOCIACION CULTURAL ROCIERA
ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA

G61348389

G59093732
G61337853
V58445768
G63092381

Objecte
col·laborar amb el 3er Premi del
Certamen de Pintura Zurbaran i
amb les jornades de difusió de la
cultura extremenya integrada en
Catalunya (aniversari, jornades
primavera i nadal)
col·laborar amb el concert de
Música Flamenca de Nadal i l'edició
del llibre '20 años de Flamenco
Vivo'
participar en la promoció de la
cultura catalana i andalusa amb les
següents activitats: XXX Setmana
Cultural, Dia del Pilar i 46è Feria
Abril
participar amb el XXXIII Aniversari
de l'entitat
col·laborar
amb
el
projecte
'Galardón Llave de Oro 2017'
col·laborar amb el centre mitjançant
la Romeria
col·laborar amb: Intercambio cultural
con Andorra de Teruel i celebración
de el dia del Pilar

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

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
063912017000021744/1 ADRC 2017
N 911,00
SOLSUB2017/000012
51220049 3347
48906
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
063912017000021745/1 ADRC 2017
N 966,00
SOLSUB2017/000019
51220049 3347
48906
063912017000021746/1 ADRC 2017
N 908,00
SOLSUB2017/000021
51220049 3347
48906

NIF

063912017000021749/1 ADRC 2017
SOLSUB2017/000024
51220049
48906

G5909373-2

063912017000021750/1 ADRC 2017
SOLSUB2017/000026
51220049
48906
063912017000021752/1 ADRC 2017
SOLSUB2017/000030
51220049
48906

063912017000021754/1 ADRC 2017
SOLSUB2017/000034
51220049
48906

Import a Nom
justificar
2.000,00 ASOCIACION
FLAMENCO
VIVO
1.816,00 CENTRO
CULTURAL
ROCIERO
ANDALUZ
NUESTRA
SEÑORA DE
LA
ESPERANZA
N 900,00
1.391,5 CENTRO
3347
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA
DE
BADALONA
N 700,00
1.810,00 ASSOCIACIO
3347
RACO
DE
L'ART
DE
BADALONA
N 625,00
1.900,00 CENTRO
3347
CULTURAL
CASTILLA-LA
MANCHA DE
BADALONA
N 1.140,00 2.540,00 ASOCIACION
3347
CULTURAL
ROCIERA
ANDALUZA
CIUDAD DE
BADALONA

G6134838-9

G5812873-7

G6133785-3

V5844576-8

G6309238-1

FONAMENTS DE DRET
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes,
les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
En conseqüència, les activitats que es subvencionen compleixen amb el que disposa l’art. 7 del
mateix cos legal, (redactat pel punt tres de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) que expressament diu:
1.Les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
2.Les competències pròpies dels municipis, les províncies, les Illes i altres entitats locals
territorials només podran ser determinades per llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i
execució amb les altres administracions públiques.
3. L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències,
podran delegar a les entitats locals l'exercici de les seves competències.
Les competències delegades s'exerceixen en els termes que estableix la disposició o en l'acord
de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i
preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
4. Les entitats locals només es poden exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic
amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en què s'assenyali la
inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
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En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de fer en els termes que preveu la legislació
de l'Estat i de les comunitats autònomes.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional el
conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant passades
com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les administracions públiques de
Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional catalana en llur àmbit territorial. A
aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport a les
entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els museus i
altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’article 118 del Decret, 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), disposa que la subvenció té per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen
a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o
per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix l’article 121 d’aquest
Reglament.
4. Segons el que disposen els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i l’art. 122 del ROAS,
tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la realització d’activitats o
programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o complementin els serveis que siguin
competència seva o que siguin d’interès local.
5. En compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a Disposició Final Primera
apartat 2 de la LGS, aquest Ajuntament ha procedit a adequar la seva normativa reguladora de
subvencions al règim jurídic establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen
caràcter de legislació bàsica segons l’art. 9 LGS, amb excepció de l’aprovació del Pla Estratègic
de Subvencions, elaboració del qual preceptua l’art. 8 LGS amb caràcter previ a l’establiment de
les subvencions, per a la concreció dels objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, les despeses previsibles i les seves
fonts de finançament, amb sotmetiment, en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
6. L’esmentada adaptació s’ha realitzat, a l’empara de l’art. 17.2 LGS, mitjançant la corresponent
regulació a l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost 2016 -BEP-, concretament a
l’annex IV dels mateixos.
En conseqüència, el règim jurídic aplicable al procediment d’atorgament de subvencions per al
present any és el següent:
 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant LGS).
 RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara endavant
RLGS).
 La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2. i 214.2. del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
 La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003), i arts. 118 a 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny).
 Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de 23
de desembre, i disposicions concordants).
 Les Bases d’execució del Pressupost General.
 Bases, reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
7. L’art. 214 del TRLHL expressa que és necessari la fiscalització prèvia de l’interventor.
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8. Segons disposa la base 8 de les Bases Específiques Reguladores aprovades, així com l’art.
21 de l’Annex de les Bases d’Execució de Pressupost, l’òrgan competent per resoldre les
sol·licituds de subvencions és l‘alcaldessa a proposta de la Junta de Govern Local. Així mateix,
la competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses corresponents,
correspondrà als regidors i regidores d’àmbit, d’acord les resolucions de delegació de
competències de dates 23 i 29 de juny de 2015
CONCLUSIONS
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern
Local, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Proposar a l’Alcaldia l'atorgament de les subvencions de Cultura que a continuació es
relacionen:
Exp
0639SOLSUB2017/000012

Interessat
NIF
ASOCIACION
CULTURAL G6238660EXTREMEÑA ZURBARAN
2

0639SOLSUB2017/000019

ASOCIACION FLAMENCO VIVO

0639SOLSUB2017/000021

CENTRO
CULTURAL
ROCIERO G5812873ANDALUZ NUESTRA SEÑORA DE 7
LA ESPERANZA

0639SOLSUB2017/000024
0639SOLSUB2017/000026
0639SOLSUB2017/000030
0639SOLSUB2017/000034

CENTRO
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA DE BADALONA
ASSOCIACIO RACO DE L'ART DE
BADALONA
CENTRO CULTURAL CASTILLA LA
MANCHA DE BADALONA
ASOCIACION CULTURAL ROCIERA
ANDALUZA CIUDAD DE BADALONA

G61348389

G59093732
G61337853
V58445768
G63092381

Objecte
col·laborar amb el 3er Premi del
Certamen de Pintura Zurbaran i amb
les jornades de difusió de la cultura
extremenya integrada en Catalunya
(aniversari, jornades primavera i nadal)
col·laborar amb el concert de Música
Flamenca de Nadal i l'edició del llibre
'20 años de Flamenco Vivo'
participar en la promoció de la cultura
catalana i andalusa amb les següents
activitats: XXX Setmana Cultural, Dia
del Pilar i 46è Feria Abril
participar amb el XXXIII Aniversari de
l'entitat
col·laborar amb el projecte 'Galardón
Llave de Oro 2017'
col·laborar amb el centre mitjançant la
Romeria
col·laborar amb: Intercambio cultural
con Andorra de Teruel i celebración de
el dia del Pilar

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

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
063912017000021744/1 ADRC 2017
N 911,00
SOLSUB2017/000012
51220049
3347 48906
063912017000021745/1 ADRC 2017
N 966,00
SOLSUB2017/000019
51220049
3347 48906
063912017000021746/1 ADRC 2017
N 908,00
SOLSUB2017/000021
51220049
3347 48906

063912017000021749/1 ADRC 2017
N 900,00
SOLSUB2017/000024
51220049
3347 48906
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Import a Nom
justificar
1.890,00 ASOCIACION
CULTURAL
EXTREMEÑA
ZURBARAN
2.000,00 ASOCIACION
FLAMENCO
VIVO
1.816,00 CENTRO
CULTURAL
ROCIERO
ANDALUZ
NUESTRA
SEÑORA DE
LA
ESPERANZA
1.391,5
CENTRO
ANDALUZ
TERTULIA
FLAMENCA
DE
BADALONA

NIF
G6238660-2

G6134838-9

G5812873-7

G5909373-2
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Exp

Op

Tipus

Aplicació
Import
pressupostària
063912017000021750/1 ADRC 2017
N 700,00
SOLSUB2017/000026
51220049
3347 48906

Import a Nom
justificar
1.810,00 ASSOCIACIO
RACO
DE
L'ART
DE
BADALONA
063912017000021752/1 ADRC 2017
N 625,00
1.900,00 CENTRO
SOLSUB2017/000030
51220049
CULTURAL
3347 48906
CASTILLA-LA
MANCHA DE
BADALONA
063912017000021754/1 ADRC 2017
N 1.140,00 2.540,00 ASOCIACION
SOLSUB2017/000034
51220049
CULTURAL
3347 48906
ROCIERA
ANDALUZA
CIUDAD DE
BADALONA

NIF
G6133785-3

V5844576-8

G6309238-1

Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 7
6. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit amb l’empresa
PROACTIVA SERVEIS AQUATICS SL relatiu als serveis esportius (monitoratge) a
instal·lacions municipals de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Aprovació de la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit en data 12 de
febrer de 2016 amb l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL (NIF B62137252) relatiu
als serveis esportius (monitoratge) a instal·lacions municipals de Badalona, contracte modificat
mitjançant annex de data 29 de juny de 2016 per incorporació d’ una nova instal·lació (Complex
Esportiu Montigalà) respecte les inicialment previstes
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa.
Expedient: 19/OBR- 7 /13
Antecedents
1.- En data 9 de setembre de 2015, l’alcaldessa de la corporació per avocació de facultats
delegades en la Junta de Govern Local segons Resolució de data 23 de juny de 2015, va
aprovar, entre d’ altres, l’ expedient de contractació de referència (indexat amb el número
19/OBR- 7/13), l’ objecte del qual el constitueix la prestació dels serveis esportius (monitoratge)
a instal·lacions esportives municipals de Badalona, la despesa, la licitació i l’ obertura del
procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte mitjançant tramitació ordinària, segons allò
previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
2.- De l’ esmentada resolució es va donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta
corporació en sessió de data 5 d’octubre de 2015.
3.- En data 31 de desembre de 2015 l’ alcaldessa de la corporació, per avocació de facultats
delegades en la Junta de Govern Local segons Resolució de data 23 de juny de 2015, va
resoldre aquest expedient de contractació amb l’ adjudicació del contracte que constitueix el seu
objecte a favor de la proposició presentada per l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS
SL (CIF B62137252), en resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic
d’aquesta contractació, d’ acord amb la proposta de la Mesa de contractació duta a terme el dia
1 de desembre de 2015 arran l’informe tècnic de valoració de les ofertes i de proposta
d’adjudicació emès pel cap del Servei d’Esports en data 24 de novembre de 2015 amb aplicació
dels criteris a què es refereix la clàusula 6.2 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador d’aquest contracte i a raó de les millores i compromisos formulats amb la seva
proposició que, d’acord amb els plecs reguladors del contracte, van ser presos en consideració
en el procés de valoració de les ofertes.
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4.- De la resolució esmentada es va donar compte a la Junta de Govern Local d’aquesta
corporació en sessió de data 1 de febrer de 2016.
5.- En data 12 de febrer de 2016 l’ Ajuntament de Badalona i l’ empresa Pro-Activa Serveis
Aquatics SL van formalitzar el contracte de referència per un termini dos anys a comptar del
primer dia natural del mes següent a la data de la seva formalització, prorrogable per dos
períodes de màxim un any més cadascun, per mutu acord de les parts, sense que la durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
6.- El preu definitiu d’ aquest contracte, d’ acord amb el seu pacte tercer, és el que resulta de
multiplicar el preu unitari/hora que va resultar adjudicat, això és, 13,74 € (IVA exclòs) al número
d’hores de prestació dels serveis que es realitzin durant la seva vigència sense que l’import
resultant pugui excedir del pressupost màxim de licitació establert per aquest contracte
(500.673,32, IVA exclòs al tipus del 21%).
7.- En data 15 de març de 2016 la cap del Departament Tècnic del Servei d’ Esports amb el
vistiplau del cap del Servei d’ Esports de l’ Àmbit de Badalona Educadora va emetre un informe
tècnic de proposta de modificació del contracte de referència, materialitzant-se aquesta en
l’assumpció per part de l’ esmentada empresa de la prestació dels serveis esportius objecte d’
aquell contracte a una altra instal·lació (Complex Esportiu Montigalà), estimant-se dita prestacio
en 1.110 hores/any, el que es tradueix consegüentment en un increment del preu del contracte
de referència de 15.251,40 €/any. En l’ esmentat informe també s’ indicava el que es transcriu
literalment a continuació:
“Aquesta ampliació de 1.110 d’ hores anuals estimades, equivaldrien, per a la realització del
mateix servei a les altres instal·lacions esportives municipals, a la contractació d’ un monitor a
jornada parcial.”
8.- En data 21 de març de 2016 l’ empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL va
manifestar de forma expressa la seva conformitat a la modificació d’ aquest contracte amb els
termes abans exposats, modificació que porta causa dels acords plenaris de data 22/12/2015 i
26/04/2016 en el marc de l’ expedient de contractació relatiu a la concessió administrativa del
servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà de Badalona.
9.- En data 23 de maig de 2016 l’ alcaldessa, per avocació de facultats delegades en la Junta de
Govern Local va aprovar, entre d’ altres, l’ esmentada modificació a la vista del contingut de l’
informe tècnic abans esmentat de data 15 de març de 2016, l’ informe jurídic de data 28 d’ abril
de 2016 del Departament Central de Contractació i els informes previs favorables de la
secretària general d’ aquesta corporació de data 12 de maig de 2016 i de l’ interventor general
de data 19 de maig de 2016.
10.- En sessió de data 6 de juny de 2016 es va donar compte de la resolució anterior a la Junta
de Govern Local d’ aquesta corporació.
11.- En data 29 de juny de 2016 l’ Ajuntament de Badalona i l’ empresa Pro-Activa Serveis
Aquatics SL van signar un annex al contracte de referència que serví per formalitzar la seva
modificació amb els termes abans exposats.
12.- De conformitat amb el pacte segon del contracte primitiu signat, la clàusula 4 del plec de
clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte i el pacte quart de l’ annex al
contracte a què s’ha fet referència és possible prorrogar l’ esmentat contracte pel termini màxim
d’ un any més per mutu acord de les parts. És per això que en data 25 de setembre de 2017 la
cap del Departament Tècnic del Servei d’ Esports amb el vistiplau del cap de l’ esmentat Servei
han emès un informe tècnic interessant la pròrroga d’ aquest contracte pel termini d’ un any més
a comptar del proper 1 de març de 2018 en les mateixes condicions econòmiques establertes en
l’ adjudicació i la seva posterior modificació i el Servei de Contractació ha tramès al contractista
aquest informe juntament amb un ofici mitjançant el qual se li atorgava un tràmit d’ audiència de
cinc dies hàbils perquè, de conformitat amb el que preveu l’ article 97 del RD 1098/2001, de 12
d’ octubre, pugui examinar l’ expedient i formular les observacions que consideri pertinents a la
proposta de pròrroga instada pel Servei d’ Esports.
13.- Figura en l’ expedient administratiu de referència correu electrònic de l’ empresa Pro-Activa
Serveis Aquàtics SL en què aquesta posa de manifest de forma expressa la seva conformitat a
la pròrroga d’ aquest contracte pel termini d’ un any més i amb els termes exposats en l’informe
tècnic de data 25/09/2017.
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14.- Quant al finançament de la despesa que se’n pot derivar de la pròrroga d’ aquest contracte
pel termini d’ un any més, la qual s’ estima en 260.287,26 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) import que en resulta de multiplicar el nombre d’ hores estimades de prestació d’ aquests
serveis en totes les instal·lacions esportives (Complex Esportiu Montigalà inclòs) següent:
15.656 hores/any pel preu unitari adjudicat per hora de prestació de serveis (13,74 euros, IVA
exclòs) afegint-li l’ IVA al percentatge indicat - com sigui que es produirà en l’ exercici econòmic
2018 i part del 2019, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos municipals corresponents a dites anualitats per atendre el seu
pagament.
15.- Consten també en l’ expedient de contractació de referència els certificats acreditatius d’
estar al corrent l’esmentada empresa en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social i amb l’ Ajuntament de Badalona.
16.- D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en tractar-se la
pròrroga d’aquest contracte d’un acte de contingut econòmic per la corporació, l’expedient s’ha
sotmès a informe previ de la Intervenció Municipal, essent informat favorablement per
l’interventor general en data 27 d’ octubre de 2017.
Fonaments jurídics
1. L’ article 23.2 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) preveu que la pròrroga dels
contractes s’ acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’ empresari, llevat que el
contracte expressament estipuli el contrari, sense que pugui produir-se per consentiment tàcit de
les parts.
2. L’ article 25 del TRLCSP preveu que en els contractes del sector públic es puguin incloure
qualsevol pacte, clàusula o condició, sempre que aquests no siguin contraris a l‘interès públic, a
l’ ordenament jurídic i als principis de bona administració.
3. En aquest sentit, cal posar de manifest que la clàusula 4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars regulador del present contracte (en endavant PCAP) preveu el que
es transcriu, literalment a continuació:
“1.La durada d’ aquest contracte s’ estableix en 2 anys, a comptar del dia 1 de novembre de
2015 o, cas que no sigui possible la seva formalització abans de la data indicada, a comptar del
primer dia natural del mes següent a la data de la seva formalització.
2. De conformitat amb allò previst a l’ article 23.2 en relació amb el 303.1 del TRLCSP, el
contracte es podrà prorrogar de forma expressa per dos períodes de màxim un any més
cadascun, per mutu acord d’ ambdues parts, sense que la durada total del contracte, incloses
les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
3.No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el seu
cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’ eventual pròrroga del contracte.
4. La manca de pròrroga no originarà per sí mateixa indemnització pel contractista en concepte
de danys i perjudicis.”
4. Amb els mateixos termes es pronunciava el pacte segon del contracte de referència, del
següent tenor literal:
“SEGON.- De conformitat amb el que preveu la clàusula 4 del plec de clàusules admnistratives
particulars, la durada d’aquest contracte és de dos anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la formalització d’ aquest document, prorrogable per dos períodes de
màxim un any més cadascun, per mutu acord de les parts, sense que la durada total del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.”
5.Els pactes segon, tercer i quart de l’ annex al contracte formalitzat entre ambdues parts
contractuals amb posterioritat, i més concretament el dia 29 de juny de 2016, preveien el que es
transcriu literalment, en part suficient, a continuació:
“SEGON.- L’ objecte d’ aquesta modificació contractual es materialitza en:
- L’ ampliació de la prestació dels serveis esportius (monitoratge) a instal·lacions esportives
municipals de Badalona (un total de 1110 hores/any) a una nova instal·lació (Complex Esportiu
Municipal Montigalà).
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- Un increment anual del preu del contracte de 15.251,40 €/any (IVA exclòs), resultant de
multiplicar el nombre d’ hores/any a què s’ha fet abans referència (1.110) pel preu unitari hora
de prestació de serveis que resultà adjudicat, això és, 13,74 € (IVA exclòs).
- L’ adscripció d’ un monitor a jornada parcial per a la realització d’ aquests serveis a la
instal·lació municipal abans descrita, el qual prové de la resolució de mutu acord del contracte
de concessió administrativa del servei públic del Complex esportiu municipal Montigalà
acordada en sessió plenària de data 22/12/2015.
TERCER.- Aquesta modificació té efectes, amb independència de la data en què es formalitzi
aquest annex, del dia 1 de juliol de 2016 en endavant amb una data de finalització coincident
amb la de la finalització de la vigència del contracte i/o de les seves pròrrogues, cas d’ exercitarse aquestes.
QUART.- Aquest annex al contracte només afecta i modifica el contracte quant als aspectes
inidicats al pacte segon. La resta del contracte es manté vigent en els termes aprovats (...)”
6. L’ import total de la despesa que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga de
l’esmentat contracte pel termini d’un any més s’ estima en 260.287,26 euros (IVA inclòs al tipus
del 21%) - import que en resulta de multiplicar el nombre d’ hores estimades de prestació d’
aquests serveis en totes les instal·lacions esportives (Complex Esportiu Montigalà inclòs)
següent: 15.656 hores/any pel preu unitari adjudicat per hora de prestació de serveis (13,74
euros, IVA exclòs) afegint-li l’ IVA al percentatge indicat.
7. Com sigui que l’ entrada en vigor d’ aquest pròrroga es produirà en l’ exercici econòmic de l’
any 2018 i afectarà a part de l’ any 2019, la despesa per l’ import a què s’ha fet abans
referència, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per atendre el seu
pagament.
8. Atès que el contractista ha posat de manifest de forma expressa – mitjançant correu
electrònic que obra en l’ expedient de data 28 de setembre de 2017– la seva conformitat a la
pròrroga proposada, és per això que es proposa elevar a l’ òrgan de contractació la proposta
d’aprovació de la pròrroga d’ aquest contracte pel termini d’un any més a comptar del dia 1 de
març de 2018 d’acord amb les mateixes condicions contractuals que fins ara venien regint
l’esmentat contracte formalitzat el proppassat 12 de febrer de 2016 i modificat segons annex de
data 29 de juny de 2016.
9. D’acord amb el que preveuen els articles 214 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en tractar-se la
pròrroga d’aquest contracte d’un acte de contingut econòmic per la corporació, l’expedient s’ha
sotmès a informe previ de la Intervenció Municipal, essent informat favorablement d’ acord amb
l’ exposat en el darrer antecedent d’ aquest document.
10. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el cartipàs
municipal vigent l’òrgan competent per resoldre aquest expedient 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.
11. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, 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 al tercer tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit
de Badalona Democràtica la inclusió en l’ ordre del dia de la propera sessió de la Junta de
Govern Local per a la seva aprovació, si s’ escau, de la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més a comptar del dia 1 de març de
2018 del contracte subscrit en data 12de febrer de 2016 entre l’Ajuntament de Badalona i
l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL, amb NIF B62137252, a resultes de la
tramitació de l’ expedient indexat amb el número 19/OBR-7/13 relatiu als serveis esportius
(monitoratge) a instal·lacions esportives municipals de Badalona, d’acord amb les mateixes
condicions que resultaren adjudicades i modificades amb posterioritat i a la vista de l’ informe
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tècnic de data 25 de setembre de 2017 de la cap del Departament Tècnic del Servei d’ Esports
amb el vistiplau del cap de l’ esmentat Servei.
SEGON.- SOTMETRE la despesa que se’n derivarà de la tramitació d’aquesta pròrroga per a l’
any 2018 i part del 2019, per un import estimat total de 260.287,26 euros (IVA inclòs al tipus del
21%) - import que en resulta de multiplicar el nombre d’ hores estimades de prestació d’ aquests
serveis en totes les instal·lacions esportives (Complex Esportiu Montigalà inclòs) següent:
15.656 hores/any pel preu unitari adjudicat per hora de prestació de serveis (13,74 euros, IVA
exclòs) afegint-li l’ IVA al percentatge indicat - a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per
atendre el seu pagament.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL
amb la relació de recursos que pot interposar i COMUNICAR-LA al cap del Servei d’ Esports i
als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- REQUERIR a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL perquè en el termini
màxim de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi amb aquesta
corporació l’annex corresponent a la pròrroga de l’esmentat contracte.
En aquests moments s’incorporen a la sessió la regidora Fátima Taleb Moussaoui i el regidor
José Antonio Téllez Oliva.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
7. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa de data 08/11/2017 d’aprovació de
l’adjudicació del contracte de gestió i funcionament de les 5 escoles bressol municipals
de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’Alcaldessa de data 8 de novembre de 2017
d’ aprovació de l’ adjudicació del contracte relatiu a la gestió i funcionament de les 5 escoles que
formen el Servei Municipal d’Escoles Bressol de Badalona, en un únic lot (Ralet ralet, Nero nas,
Pam i pipa,Uni dori i Virolet) a l’ entitat SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL (NIF
B63618045)
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 31/OBR- 11/17
Antecedent
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 8 de novembre 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 el contracte relatiu a la prestació dels serveis de gestió i funcionament
de les cinc escoles (Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet) que formen el Servei
Municipal d’Escoles Bressol de Badalona, en un únic lot, per una durada d’ un any entenent-se
per aquest el curs escolar 2017-2018 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2018-2019 a
l’entitat SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL, amb NIF B63618045, en haver
resultat la seva oferta la única admesa en aquesta licitació i, consegüentment, l’ econòmicament
més avantatjosa per aquest contracte d’acord amb l’ informe tècnic emès en data 28 de
setembre de 2017 pels membres integrants del Comité d’ Experts designats a la clàusula 6.2.2
del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte, 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:
- Una oferta econòmica de 1.683.934,56 euros, IVA exempt, per a la durada inicial d’aquest
contracte, establerta en 1 any (entenent-se per aquest el curs escolar 2017-2018).

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

85

Secretaria General

- Adscriu 3 treballadors a mitja jornada per al període d’adaptació escolar a les quatre escoles
de 107 places cadascuna i l’ equivalent per a l’ escola de 52 places, sense cap cost addicional
per a l’Ajuntament.
- Ofereix 45 hores d’ adscripció de personal amb caràcter puntual per a les jornades de portes
obertes i el període de matriculació de les quatre escoles de 107 places cadascuna i l’
equivalent per a l’ escola de 52 places, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.
- Ofereix 80 hores de formació especifica no bonificada a les direccions de les cinc escoles
bressol.
- Ofereix 60 hores de formació especifica no bonificada als tutors d’ aula de les cinc escoles
bressol.
- Ofereix 40 hores de formació especifica no bonificada als tècnics d’ educació infantil de les
cinc escoles bressol.
- Ofereix 20 hores de formació especifica no bonificada a les famílies.
- Ofereix menús alternatius per a casos d’ al·lèrgia alimentària (gluten), intolerància gàstrica
ocasional així com d’altres problemes mèdics..................................................................... SI
- Acredita documentalment la garantia d’ equilibri dietètic de la proposta de menús efectuada,
entre d’ altres requeriments.................................................................................................... SI
- Incrementa les hores de dedicació a la prestació dels serveis a què es refereix la prescripció
5.1 del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte en més d’ una
hora per dia de servei.
- Mantindrà i netejarà els sorrals de joc dels patis de les cinc escoles bressol cada 4 mesos.
- Mantindrà i netejarà el sauló dels patis de les cinc escoles bressol cada 6 mesos.
- Acredita documentalment que els productes que emprarà per als serveis de neteja són
ecològics i biodegradables ................................................................................................. SI
- Acredita documentalment que els productes que emprarà per als serveis de neteja són
ecològics o biodegradables (només acredita un d’ aquests aspectes)
- Ofereix tractament de recollida selectiva de residus.......................................................... SI
- Ofereix un sistema de control de plagues.......................................................................... SI
- Les tasques d’ assessorament i supervisió de l’ equip educatiu es compromet a dur-les a
terme mitjançant un mateix agent amb més de 4 anys d’ experiència acreditada en aquest sector
durant tota la vigència del contracte.................................................................................
SI
Proposa dins les tasques d’ assessorament i supervisió de l’ equip educatiu una reunió per curs
escolar entre totes les tutores d’ aula de les cinc escoles............ ……………….........
SI
- Ofereix iniciar la prestació dels serveis d’ acollida a les escoles amb 107 places amb 3
alumnes.
- Ofereix, a més, millorar la ràtio d’ alumnes amb els termes abans establerts, per a l’inici de la
prestació dels serveis d’ acollida a l’ escola amb 53 places ................................................. SI
- Ofereix un aplicatiu informàtic perquè l’ Ajuntament pugui fer el seguiment de l’ explotació dels
serveis objecte d’ aquest contracte...................................................................................... SI
- Amplia les subscripcions anuals a revistes pedagògiques en cada escola .............
SI
- Es compromet a destinar 2.100 euros/any per a l’adquisició de llibres pedagògics per a les
biblioteques de totes les escoles sense cap cost addicional per a la corporació.
TERCER.- ATENDRE la despesa que se’n derivi d’ aquest contracte per a l’ any 2017 (període
comprès entre el dia 1 de novembre i el 31 de desembre de 2017, ambdós dies inclosos), la qual
s’ estima en un import total de 217.538,55 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària número 51014034-3232-22715 del pressupost municipal vigent (document
comptable ARC amb número d’ operació 12017000037070/1 de data 27 d’ octubre de 2017)
SOTMETRE La despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució així com la seva prorroga, cas d’ acordar-se aquesta, a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells futurs exercicis per atendre el seu pagament de conformitat amb el que
preveu l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
QUART.- REQUERIR a l’ entitat SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO SL, amb NIF
B63618045 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

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

86

Secretaria General

l’adjudicació a tots els candidats i licitadors que estableixen els articles 156.3 i amb els mateixos
termes la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els candidats i licitadors d’ aquest contracte amb
la relació de recursos que poden interposar així com també al cap del Departament d’ Educació,
al cap del Servei d’ Educació i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
SETÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els hagi
dictat o bé directament recurs contenciós administratiu directament davant l’odre jurisdiccional
contenciós administratiu d’acord amb els terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, d’ 1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei
29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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 de
juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de donar
compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució transcrita en
l’únic antecedent d’ aquest document (veure acord 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 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, donantne 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.
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.

Àmbit de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
8. Aprovar l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de
titularitat municipal, l’assistència al Pla director, entre d’altres.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment
obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de
clavegueram de titularitat municipal, l’ assistència especialitzada a la gestió del Pla director de
clavegueram i la planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà de Badalona, dividit
en tres lots.
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 69/OBR- 13/16
Antecedents
1.- En data 6 de setembre de 2017 el Servei de Via Pública i Mobilitat va trametre a les
dependències del Departament Central de Contractació la versió definitiva de la següent
documentació tècnica:

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

87

Secretaria General

- Informe tècnic de motivació en què es justifica, atenent la manca de mitjans propis personals i
materials a l’ Ajuntament, la necessitat d’ iniciar el procediment administratiu que s’ escaigui en
ares a adjudicar un contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de
titularitat municipal, l’ assistència especialitzada a la gestió del Pla director de clavegueram i la
planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà de Badalona, dividit en tres lots.
- Proposta de criteris de valoració de les ofertes licitadores i dels criteris de solvència tècnica i
professional i econòmica i financera mínima exigida per participar en aquesta licitació.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir la prestació dels serveis
descrits.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada pel fet que el contracte que
regia la prestació dels serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal de
Badalona així com un Conveni signat entre aquest Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la gestió avançada del drenatge urbà ja han finalitzat fa un temps i és necessari
regularitzar aquesta situació donant cobertura contractual a ambdues prestacions.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència, la cap del Servei de
Contractació va dictar en data 22 de setembre de 2017 una providència d’inici d’ un expedient
administratiu de tipus obert a l’ empara de les previsions de la nova Directiva Comunitària
2014/24/UE en matèria de contractació, en ares a adjudicar l’ esmentat contracte, l’ objecte del
qual el constitueix la prestació dels serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de
titularitat municipal, l’ assistència especialitzada a la gestió del Pla director de clavegueram i la
planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà de Badalona, d’ acord amb les
especificacions contingudes en el Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa
per regir aquest contracte i dividit en els tres lots que es relacionen a continuació:
- Lot 1, relatiu a la prestació dels serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de
titularitat municipal.
- Lot 2, relatiu a la prestació dels serveis d’ assistència especialitzada a la gestió del Pla director
del clavegueram.
- Lot 3, relatiu a la prestació dels serveis de planificació, coordinació i control avançat del
drenatge urbà de Badalona.
I la lletrada sotasignada de la fonamentació d’ aquest document va elaborar el Plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir -lo així com també l’informe jurídic que l’
acompanyava.
4.- De conformitat amb el que preveu l’ article 303 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), la
durada d’ aquest contracte s’ ha establert en 2 anys a comptar del primer dia natural del mes
següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de
màxim un any cadascun.
5.- El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que preveu l’ article 88 del TRLCSP i l’
article 5 de la Directiva 2014/24/UE, és de 1.838.279,39 euros, import comprensiu del valor base
d’aquest contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 2 anys (per un import de
875.371,14 €), l’import de la seva possible pròrroga per dos períodes de màxim un any
cadascun (per un import estimat de 875.371,14 €, a raó de 437.685,57 €/any) i 87.537,11 euros
en concepte de possible modificació contractual davant el supòsit d’ increment de la xarxa de
clavegueram municipal per noves obres d’ urbanització que s’ estan desenvolupant en el
moment de preparar aquest expedient, com ara la zona del Port, la zona de Canyadó, la zona
de Manresà i la zona del lateral de l’ autopista, que poden suposar variacions significatives en el
manteniment de la xarxa existent actualment.
6.- El pressupost màxim de licitació és de 982.653,73 € (a raó de 875.371,14 euros el valor base
del contracte i 107.282,59 euros en concepte d’ IVA, dels quals 37.695,91 euros corresponen a
les tasques de manteniment, subjectes al tipus impositiu del 21% i 69.586,68 euros corresponen
a tasques de neteja, subjectes al tipus impositiu del 10%), import que es distribueix per lots de la
següent manera:
- Lot 1 (neteja i inspecció xarxa clavegueram), amb un pressupost màxim de licitació de
765.453,46 euros IVA inclòs (a raó de 695.866,78 € el valor estimat i 69.586,68 € en concepte d’
IVA al tipus del 10%)
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- Lot 2 (assistència especialitzada gestió del Pla director), amb un pressupost màxim de licitació
de 31.741,15 € IVA inclòs (a raó de 26.232,36 € el valor estimat i 5.508,79 euros en concepte d’
IVA al tipus del 21%)
- Lot 3 (planificació, coordinació i control avançat drenatge urbà), amb un pressupost màxim de
licitació de 185.459,12 € IVA inclòs (a raó de 153.272 € el valor estimat i 32.187,12 euros en
concepte d’ IVA al tipus del 21%).
7.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del/s contracte/s que en sorgeixi/n de la tramitació
d’aquest expedient tingui/n lloc en la propera anualitat, quant a la despesa que se’n pugui
derivar d’ aquest/s contracte/s per a l’ exercici 2018 i posteriors que comprengui la seva
execució i/o pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, restarà sotmesa a l’ existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats
per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució
del/s contracte/s d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
8.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del
que preveu la disposició addicional segona, punt setè del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, essent informat
favorablement pel secretari general i per l’ interventor municipal en dates 22 de setembre i 7 de
novembre de 2017, respectivament.
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició
dels articles 10 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i es troba sotmès a regulació
harmonitzada atès que la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública el propassat 18 d’ abril de 2016 sense que s’ hagi transposat dins del
termini establert per l’ ordenament jurídic espanyol, obliga a fer una relectura de l’ esmentat Text
Refós d’ acord amb l’ esmentada normativa comunitària i aquesta darrera parla, entre d’ altres,
de contractes de serveis harmonitzats en superar el seu valor estimat uns determinats llindars
(concretament, 209.000 euros) i no únicament dels que, tenint un valor estimat superior a
aquells llindars, estiguin inclosos dins les categories 1 a 16 de l’annex II del TRLCSP.
D’ acord amb l’ exposat, la publicació d’ aquesta licitació es farà efectiva en el Diari Oficial de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament.
2. En compliment d’ allò establert a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, la qual en no haver estat transposada resulta d’ aplicació respecte dels
procediments de contractació dels poders adjudicadors inclosos en l’ àmbit d’ aplicació de la
Directiva i sempre i quan les disposicions siguin incondicionals, clares i precises, admetent-se
només l’ efecte directe vertical ascendent (això és, les seves previsions poden ser invocades
pels particulars front les autoritats d’ un Estat Membre però no per un Estat contra un particular
ni entre particulars):
- Aquest contracte és de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada
Directiva, d’ acord amb el que s’ ha posat de manifest al fonament precedent.
- Els anuncis de licitació i adjudicació del present contracte hauran de contenir la informació
establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva, efectuar-se mitjançant els formularis
normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i enviar-se obligatòriament a l’ Oficina de
Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics.
- S’ ha dividit l’ objecte del contracte en tres lots a l’empara d’ allò previst en l’ apartat primer del
seu article 46.
- Els plecs reguladors d’ aquesta contractació es posaran a disposició dels empresaris com a
regla general de forma electrònica, d’ acord amb l’ article 53.
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- S’ estableix la possibilitat de no adjudicar un contracte a l’ oferta econòmicament més
avantatjosa si no compleix les obligacions mediambientals, socials o laborals, d’ acord amb les
previsions de l’ article 56 i de no excloure a un operador econòmic en situació d’ insolvència si
es comprova que està en condicions d’ executar el contracte (veure article 57).
- En el moment de presentació de les ofertes, l’ Ajuntament acceptarà com a prova preliminar el
document europeu únic de contractació (article 59) en substitució de la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs. No obstant això, es podrà sol·licitar l’esmentada
documentació en qualsevol moment i l’ Ajuntament restarà obligat exigir-la a qui en resulti
escollit adjudicatari de cadascun dels lots.
- S’ han previst en els plecs reguladors d’ aquest contracte supòsits específics constitutius de
modificació contractual, com ara l’ increment en la xarxa de clavegueram municipal per noves
obres d’ urbanitzacions que s’ estan desenvolupament en el moment de preparar aquest
expedient com ara la Zona del Port, la Zona de Canyadó, la Zona de Manresà i al Zona del
lateral de l’ autopista. No obstant això, s’ admetrà també la modificació del/s contracte/s quan es
compleixin les tres condicions a què es refereix l’ article 72, d’ entre les quals hi figura la
següent: “per circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure”,
restant obligada l’Administració a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea l’ esmentada
modificació.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives
particulars que es proposa per regir-lo.
4. Ateses les característiques de la present contractació i que no concorre cap altre motiu per
anar a un altre tipus de procediment, s’ha optat per adjudicar el contracte de referència
mitjançant procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi els
requisits de capacitat i solvència establerts en la clàusula 7 del plec abans esmentat, hi podrà
concórrer presentant-hi una proposició, de conformitat amb l’ article 157 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista en el TRLCSP.
6. L’expedient de contractació de referència s’està elaborant segons el que preveuen els articles
109 i 110 del TRLCSP.
7. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada de la fonamentació d’ aquest document, que es proposa per regir aquest contracte.
El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en
particular, al previst a l’article 115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives
generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i
a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
8. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que conté
normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars ha estat precedida dels informes favorables del secretari general i de
l’ interventor municipal.
9. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
primer tinent d’ alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable que inclogui a l’ordre del dia de
la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 69/OBR- 13/16 corresponent
al contracte de serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal, l’
assistència especialitzada a la gestió del Pla director de clavegueram i la planificació,
coordinació i control avançat del drenatge urbà de Badalona, dividit en tres lots, per una durada
de 2 anys a comptar del primer dia natural del mes següent a la data de la seva formalització,
amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun, i amb un pressupost
màxim de licitació de 982.653,73 € (a raó de 875.371,14 euros el valor base del contracte i
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107.282,59 euros en concepte d’ IVA, dels quals 37.695,91 euros corresponen a les tasques de
manteniment, subjectes al tipus impositiu del 21% i 69.586,68 euros corresponen a tasques de
neteja, subjectes al tipus impositiu del 10%), import que es distribueix per lots de la següent
manera:
- Lot 1 (neteja i inspecció xarxa clavegueram), amb un pressupost màxim de licitació de
765.453,46 euros IVA inclòs (a raó de 695.866,78 € el valor estimat i 69.586,68 € en concepte d’
IVA al tipus del 10%).
- Lot 2 (assistència especialitzada gestió del Pla director), amb un pressupost màxim de licitació
de 31.741,15 € IVA inclòs (a raó de 26.232,36 € el valor estimat i 5.508,79 euros en concepte d’
IVA al tipus del 21%)
- Lot 3 (planificació, coordinació i control avançat drenatge urbà), amb un pressupost màxim de
licitació de 185.459,12 € IVA inclòs (a raó de 153.272 € el valor estimat i 32.187,12 euros en
concepte d’ IVA al tipus del 21%).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del/s contracte/s que en sorgeixi/n de la
tramitació d’aquest expedient tingui/n lloc en la propera anualitat, SOTMETRE la despesa que
se’n pugui derivar d’ aquest/s contracte/s per a l’ exercici 2018 i posteriors que comprengui la
seva execució i/o pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a
aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució
del/s contracte/s d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest/s contracte/s.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea,
en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, d’acord
amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, i a l’
Intervenció municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
9. Aprovar l’acceptació de la sol·licitud de traspàs del lloc de venda núm. 9 del mercat
municipal provisional Maignon.
Atès la instància presentada pel senyor D.R.A. amb NIF 46736XXX-Z, en data 22 de setembre de
2017, per tal de traspassar, per un preu de 15.000,00 euros, el lloc de venda núm. 9 del Mercat
Municipal provisional Maignon, dedicat a la venda de fruita i verdura de la que n’és concessionari, a
favor de la senyora MM.M.V. amb NIF 48132XXX-S.
Atès l’informe emès pel cap del Departament Comerç, que acredita les dades registrals del lloc de
venda núm. 9 del Mercat Municipal provisional Maignon, a nom del senyor D.R.A., aprovada per la
Junta de Govern Local, de data 12 de juny de 2017, i amb data de finalització de la concessió l’1 de
gener de 2036.
Atès que del mateix informe es desprèn que la quantitat que s’haurà de satisfer en concepte
“d’expedició de títols de concessions administratives” ascendeix a la quantitat de 132,93 euros.
Atès que tant el president del Mercat Municipal provisional Maignon, com la directora del Mercat
han informat que no hi ha inconvenient respecte al traspàs.
Atès que, actualment tant D.R.A. com MM.M.V., no tenen cap deute pendent amb l’Ajuntament de
Badalona.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província, amb data 29 de gener de 2009, <<Els concessionaris podran traspassar els drets
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inherents a la seva concessió en els següents casos: a)A títol onerós...A títol gratuït...Tant en
cas de transmissió per causa de mort com de cessió entre els parents esmentats en aquest
apartat, la transmissió tindrà efecte únicament per al temps restant de la concessió de l’anterior
concessionari.>>
En tot cas, aquest paràgraf resulta aplicable respecte a la duració del traspàs del lloc de venda
núm. 9 del Mercat Municipal provisional Maignon, i el seu venciment serà l’1 de gener de 2036.
Atès que l’Ajuntament, vist l’import de la transmissió declarat a la sol·licitud de traspàs, no exercitarà
el dret de tempteig previst a l’article 16 de l’Ordenança esmentada, perquè considera més
interessant per la potenciació del mercat accedir al traspàs sol·licitat, segons es desprèn de
l’informe del cap del Departament de Comerç.
Atès que segons disposa l’article 16 de l’Ordenança de Mercats, els concessionaris de les parades
les podran traspassar, previ pagament de les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que consta a l’expedient el pagament de les taxes municipals en concepte d’expedició de títols
de concessions administratives per l’import de 132,93 euros.
Atès que la competència per resoldre el present expedient recau en la Junta de Govern Local
d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança de Mercats.
En conseqüència, considero que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari, per tal que el segon
tinent d'alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, en virtut de la delegació efectuada
per l'Alcaldessa, per resolució de 29 de juny de 2015, proposi a la Junta de Govern Local que
aprovi la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMERA.- Autoritzar el traspàs del lloc de venda núm. 9 del Mercat Municipal provisional Maignon,
sol·licitat per la seva titular el senyor D.R.A. amb NIF 46736543Z, per a la venda de fruita i verdura,
a favor de la senyora MM.M.V. amb NIF 48132253S. El període de vigència finalitzarà l’1 de gener
de 2036.
SEGONA.- Aprovar la liquidació presentada per MM.M.V. d’import 132,93 euros.
TERCERA.- Confeccionar un nou títol amb les dades significatives de la nova titular, de la
parada i de l’activitat desenvolupada.
QUARTA- La nova concessionària haurà de complir els requisits que estableix l’article 23, de
l’Ordenança de Mercats Municipals de Badalona, pel que fa als deures dels titulars dels llocs de
venda.
CINQUENA.- Aquesta autorització s’haurà de notificar als interessats, al president i a la directora
del Mercat Municipal provisional Maignon, al Departament de Patrimoni, i al Departament de Gestió
i Control d’Ingressos de Dret Públic.
En atenció als antecedents, arguments i raonaments jurídics de la proposta de resolució
precedent, la conformo i valido plenament i n'ordeno la tramitació a la propera i immediata
sessió de la Junta de Govern Local, pel seu coneixement.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
10. Aprovar un reconeixement de crèdit per un import de 1.762,10 euros a favor de
l’empresa SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL, corresponent a la reparació d’una fuita a
la zona del mercat del parc de Montigalà.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació despesa i factura
Òrgan que proposa: Junta Govern Local
Expedient: 30616042-CM-SRC2017/000001 - CM-SRC - CM-Contracte Menor sense tramitació
prèvia RC
Ref. Addicional: 70/DIV-3/17
Interessat: SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL - NIF B-58805904
Objecte: Reconèixer un crèdit a favor de SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL (B58805904)
per un import de 1.762,10 euros , corresponent a la reparació d’una fuita a la zona del mercat al
parc de Montigalà.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Fets
1.SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL amb NIF B58805904 , ha presentat la següent factura,
corresponent a la reparació d’una fuita a la zona del mercat del divendres del Parc de Montigalà.
Núm. Fra
1017188

Data
30/09/2017

Import
1.762,10.- €

2. El cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental ha conformat l’esmentada
factura i ha emès el corresponent informe tècnic favorable a la seva aprovació.
De l’esmentat informe se’n desprèn que, com que ens trobàvem en temporada d’estiu, amb altes
temperatures, i no es podia deixar el parc sense reg i donada la urgència de la reparació de la fuita
per les seves grans dimensions es va demanar a l’empresa SANTIN JARDINERIA I PAISATGE, SL
que fes la reparació per ser l’empresa que fa el manteniment del parc. Aquesta actuació no forma
part de l’objecte del contracte ja que es tracta d’una fuita sota paviment i no en un dels parterres de
terra existents.
Així doncs, malgrat que per la seva urgència no es van poder realitzar els tràmits procedimentals
escaients, la prestació del servei es va dur a terme correctament, motiu pel qual s’ha de procedir a
satisfer la factura presentada per SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL, so risc d’incòrrer en un
enriquiment injust de l’administració.
3.La prestació del servei ha estat efectivament realitzada i absolutament satisfactòria i es reconeix
l’obligació adquirida amb l’esmentada empresa.
Es considera oportú abonar la factura amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2017 N 30616042 1711 21001

A

12017000036331/1

1.762,10

4. El 16 d’octubre de 2017 la tècnica superior en dret va emetre l’informe jurídic en què es proposa
prosseguir amb la tramitació de l’expedient.
5.El 6 de novembre de 2017, la Intervenció Municipal va emetre informe de fiscalització de
l’expedient.
Fonaments de dret
Proposta de resolució
1.L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la despesa per un import de 1.762,10 euros per al
seu abonament a SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL amb CIF B58805904, corresponent a la
factura detallada en l’antecedent primer.
2.És d’aplicació al present supòsit la 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 prestat
l’esmentat servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de la
hisenda municipal que l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem (per totes les Sentències de 15 d’abril de 2002 (RJ\2002\6497),
d’11 de maig de 2004 (RJ\2004\3949) i d’11 de juliol de 2005 (CENDOJ: 28079130022005100209),
la qual disposa:
“……..La jurisprudencia del orden Contencioso-Administrativo, al menos, desde los años
sesenta viene también admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento injusto a
determinados supuestos en el ámbito específico del Derecho administrativo, especialmente
proyectados, por su naturaleza revisora de la actuación administrativa, a las Administraciones
públicas. En cualquier caso, ya en dos conocidas sentencias de 22 de enero y 10 de noviembre
de 1975, se produce su reconocimiento sobre la base de la concurrencia de ciertos supuestos o
requisitos.
El análisis de la referida jurisprudencia de esta Sala (Cfr. SSTS, Sala 3ª, de 30 de abril y de 12
de septiembre de 2001 [ RJ 2001, 8768] , 15 de abril de 2003 [ RJ 2003, 7078] y 6 de
octubre de 2003 [ RJ 2003, 7078] , ad exemplum, admitiendo la figura en Derecho
administrativo y acogiendo los requisitos elaborados por la Sala 1ª de este Alto Tribunal) denota
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una consideración del enriquecimiento injusto como principio general o como supraconcepto,
que le otorga una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no se manifieste con
una cierta autonomía y singularidad en su proyección a la Administración respecto a su
actuación sujeta al Derecho administrativo.
Pero, en cualquier caso, son los requisitos establecidos por la jurisprudencia civil, acogidos
expresamente por esta Sala, los que rigen y se aplican a los supuestos en que la Administración
o un particular, eventual o supuestamente empobrecido, exige la restitución del enriquecimiento
injusto o sin causa de un administrado o de una Administración, en este caso, de una entidad
local.
Por consiguiente, ha de reconocerse que el enriquecimiento injusto, como principio general y
como específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del ordenamiento jurídico y,
en concreto, del ordenamiento jurídico administrativo (Fundamento jurídico TERCERO).
Desde la citada sentencia de referencia de 28 de enero de 1956, según la doctrina de la Sala
primera y de esta misma Sala, pueden considerarse como requisitos para la procedencia de la
acción de enriquecimiento injusto o sin causa los siguientes:
a) El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido, constituido por cualquier ventaja
o atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos.
b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama,
pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplio sentido siempre, que no
provenga directamente del comportamiento de quien lo sufre.
c) La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que éste sea el
efecto de aquél. O, dicho en otros términos que al enriquecimiento siga un correlativo
empobrecimiento.
d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo empobrecimiento.
Este último requisito, crucial en la delimitación del ámbito del enriquecimiento injusto, es el que
presenta mayores dificultades prácticas. Si bien puede decirse que, desde la perspectiva de un
«concepto de Derecho estricto» que impera en nuestra jurisprudencia al aplicar la figura del
enriquecimiento injusto, o se considera que la ausencia de causa equivale a falta de justo título
para conservar en el patrimonio el incremento o valor ingresado, o se atiende a concreciones de
la acción a través de: la conditio por una prestación frustrada al no conseguirse la finalidad a la
que va enderezada; conditio por intromisión o por invasión en bienes ajenos; y conditio por
desembolso. Pero, en cualquier caso, y por lo que interesa al presente supuesto, deben hacerse
dos precisiones, de una parte, que junto a la conditio indebiti se situa la conditio causa data
causa non secuta y la conditio ob causam finitam para incluir los supuestos en que, existiendo
inicialmente una causa, desaparece luego ésta, y, de otra, que la antijuridicidad del
enriquicimiento no es ajena a la construcción de la figura de que se trata, si tal requisito se
entiende como confrontación con valores inherentes al propio ordenamiento…. (Fundamento
jurídico CUARTO).
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.
3. En el present cas s’han acomplerts els tràmits que indica l’article 59 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel que fa a l’acreditació de la despesa generada pel servei prestat i la conformitat del
departament municipal gestor del contracte.
4. 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’actes 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.
5. D’acord amb la disposició addicional 2a del Real Decret legislatiu 2/2011, de 14 de novembre pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP) així com l’article 22
de les bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici del
2017, l’òrgan competent per aprovar aquesta relació de factures és la Junta de Govern Local.
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6. 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 RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari, proposo al
regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, que validi i ordeni la tramitació a la Junta Govern Local,
de la proposta següent:
Primer.- Aprovar reconèixer un crèdit a favor de SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL (CIF
B58805904) per un import de 1.762,10 euros, corresponent a la reparació d’una fuita a la zona
del mercat del parc de Montigalà. I la despesa corresponent contreta a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicacions Pressupostàries
2017 N 30616042 1711 21001

Id.Op
A

Núm. Op
12017000036331/1

Import
1.762,10

Segon.- Aprovar la factura incorporada a l’expedient, la qual correspon a l’execució del treballs
realitzats i que ha estat conformada pel cap de servei, responsable dels treballs, i que segons
l’informe jurídic, precedent a l’expedient, s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm.
Fra
1017188

Data

Import

NIF

Tercer

30/09/17

1.762,10€

B58805904

SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE
SL

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a SANTIN, JARDINERIA I PAISATGE SL, a la Intervenció
i Tresoreria Municipal.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
11. Aprovar el projecte reparació de la calçada i reasfaltat del carrer Ramón Alsina.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació projecte
Títol: Reparació de la calçada i reasfaltat del carrer Ramón Martí i Alsina.
Categoria documentació: Projecte
Referència expedient: 64/P-27/17
Fets
El Servei d’Espai Públic i Mobilitat de l’Àrea de Via Pública ha presentat per a la seva aprovació
la Documentació Tècnica per definir els treballs de reparació i reasfaltat del carrer Ramón Alsina
i redactat per l’empresa municipal ENGESTUR. El pressupost total del projecte és de
392.747,81 € (valor estimat d’import 324.584,97 €. i IVA aplicable de 68.162,84 €) del qual
l’import de 390.327,81 € correspon a obres (valor estimat de 322.584,96 € i IVA aplicable de
67.742,85 €) i l’import de la Coordinació de Seguretat i Salut és de 2.420,00 € ( valor estimat de
2.000,00 € i IVA de 420,00 €) El mateix servei ha informat favorablement la documentació
presentada i ha informat que es tracta d’un projecte d’obres ordinàries i completes de simple
reparació, sense complexitat tècnica i què compleix i incorpora totes les disposicions de la
normativa bàsica vigent i en general, totes les d’obligat compliment. Per tant, i pel que fa a les
competències del Servei, no hi ha impediments per a la seva aprovació.
Revisada la documentació presentada per tal de comprovar la seva adequació amb el contingut i
estructura previstos als articles 123 del Text Refós de la Llei de Contracte del sector públic; així
com art. 24 i ss del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
s’ha comprovat que inclou la memòria, el pressupost integrat per unitats, amidaments i preus, el
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Plec de Prescripcions tècniques, plànols de situació i emplaçament i l’estudi bàsic de seguretat i
salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat projecte com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Els projectes d’obres locals ordinàries qualificades de reparació menor tenen la consideració
de documentació tècnica i com tal, la seva aprovació s’ha d’ajustar al previst en l’article 37.6 del
Reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals.
- La competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, d’acord amb l’article
53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a
l’alcaldessa la qual l’ha delegat en La Junta de Govern Local, quan l’import és superior a
200.000 €, en resolució de data 23 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
UNIC.- Aprovar la Documentació Tècnica per definir els treballs de reparació i reasfaltat del
carrer Ramón Alsina, redactat per l’empresa municipal ENGESTUR i informada favorablement
pel Servei d’Espai Públic i Mobilitat de l’àrea de Via Pública. El pressupost total del projecte és
de 392.747,81 € (valor estimat d’import 324.584,97 €. i IVA aplicable de 68.162,84 €) del
quall’import de 390.327,81 € correspon a obres (valor estimat de 322.584,96 € i IVA aplicable de
67.742,85 €) i l’import de la Coordinació de Seguretat i Salut és de 2.420,00 € ( valor estimat de
2.000,00 € i IVA de 420,00 €) i inclou, de forma integrada, la memòria, el pressupost format per
unitats, amidaments i preus, els plecs de prescripcions tècniques, els plànols de conjunt i de
detall necessaris per definir les obres i l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació tècnica aprovada podrà ser examinada en els
enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9
12. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del vial resultant del projecte de
reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació a l’illa entre els carrers Eduard Maristany,
Sant Ignasi de Loiola, Sant Isidre i Colom.
Identificació de l’expedient
Tipus de document: Resolució aprovació projecte
Títol: Projecte d’urbanització del vial resultant del projecte de reparcel·lació voluntària del
polígon d’actuació a l’illa entre els carres Eduard Maristany, Sant Ignasi de Loiola, Sant Isidre i
Colom.
Categoria documentació: Projecte
Referència expedient: 61/P-26/17
Fets
El promotor privat Construcciones SIBELMAR SL. ha presentat per a la seva aprovació el
Projecte d’urbanització del vial resultant del projecte de reparcel·lació voluntària del polígon
d’actuació a l’illa entre els carres Eduard Maristany, Sant Ignasi de Loiola, Sant Isidre i Colom de
Badalona, redactat per A12, Arquitectes, Jaume Riera i Eulalia Rovira, i l’estudi de Seguretat de
Pau Milla Canals. El pressupost total del projecte és de 12.750,47 € (valor estimat d’import
10.537,58 € i IVA aplicable de 2.212,89 €).
El projecte presentat ha estat informada favorablement pel Servei de Projectes i Control
d’Obres; inclou la memòria, el pressupost integrat per unitats, amidaments i preus, plecs de
prescripcions tècniques, els plànols de conjunt i de detall necessaris per definir les obres i
l’Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
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Les obres consisteixen en l’ampliació de la vorera segons la nova alineació de la edificació,
mantenint els criteris de la promoció d’habitatges del costat ampliant vorera, col·locant
enllumenat públic i ampliant la calçada a una secció d’uns 3 m d’amplada.
En el futur i en funció de l’alliberament de l’espai urbà segons les futures llicències d’obres i a
partir del planejament existent, l’Ajuntament haurà de realitzar la urbanització completa d’aquest
tram de carrer segons el disseny urbà que s’estableixi.
L’informe jurídic, a la vista de l’informe tècnic i del contingut del document presentat, justifica el
compliment de la normativa aplicable tant en relació al contingut de l’esmentat projecte com al
procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Els tràmits d’aprovació estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS i són l’aprovació
inicial per l’òrgan competent, que es determina en funció de la quantia del pressupost,
informació pública per termini de 30 dies i aprovació definitiva. Aquesta aprovació definitiva serà
automàtica si així queda recollit a la resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del
Servei competent per a la supervisió dels projectes.- La competència per a l’aprovació de
projectes d’urbanització, d’acord amb l’article 21.1 apartat j) de la Llei de bases de règim local i
d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, correspon originàriament a l’alcaldessa, qui ha delegat aquesta competència, en la
Junta de Govern Local per Decret de data 23 de juny de 2015.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del vial resultant del projecte de
reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació a l’illa entre els carres Eduard Maristany, Sant
Ignasi de Loiola, Sant Isidre i Colom.de Badalona, redactat per A12, Arquitectes, Jaume Riera i
Eulalia Rovira, i l’estudi de Seguretat de Pau Milla Canals, amb tots els documents que el
formen i que són la memòria, els plecs de prescripcions tècniques generals i particulars, el
pressupost integrat per amidaments, preus descomposts i resum final, els plànols i l’Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció. El pressupost total del projecte és de 12.750,47 €
(valor estimat d’import 10.537,58 € i IVA aplicable de 2.212,89 €).
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES naturals
perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en
cas de no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/projectesurbanisme .
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 25 / 20-11-2017

97

Secretaria General

13. Aprovar l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització
viària (horitzontal i vertical) del municipi de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’expedient de contractació, licitació i obertura del procediment
obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització
viària (horitzontal i vertical) del municipi de Badalona
Òrgan que resol: La Junta de Govern Local
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 73/OBR- 16/16
Antecedents
1.- En data 27 de setembre de 2017 va tindre entrada en aquest Departament la redacció
definitiva de la següent documentació tècnica, provinent del Servei de Via Pública i Mobilitat:
- Informe tècnic de motivació en què es justifica per part de l’ esmentat Servei municipal la
necessitat d’ iniciar el procediment administratiu que s’ escaigui en ares a adjudicar un contracte
de serveis de manteniment dels elements de senyalització viària del municipi de Badalona.
- Proposta de criteris de valoració de les ofertes licitadores.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir la prestació dels serveis
descrits.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació ve justificada pel fet l’ Ajuntament de
Badalona no disposa de mitjans propis personals i materials adequats i suficients per a prestarlos i que el contracte que regia dita prestació va finalitzar i tot i que el prestatari d’ aquests
serveis (abans contractista) ha continuat prestant-los a comptar de l’ any 2009, cal regularitzar
aquesta situació renovant-lo a través del procediment administratiu corresponent.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet referència, la cap del Servei de
Contractació va dictar en data 27 de setembre de 2017 una providència d’inici d’ un expedient
administratiu de tipus obert a l’ empara de les previsions de la nova Directiva Comunitària
2014/24/UE en matèria de contractació, en ares a adjudicar l’ esmentat contracte, l’ objecte del
qual el constitueix la prestació dels serveis de manteniment dels elements de senyalització –
horitzontal i vertical - viària del municipi de Badalona d’ acord amb les especificacions
contingudes en el Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest
contracte i la lletrada sotasignada de la fonamentació d’ aquest document va elaborar el Plec de
clàusules administratives particulars – datat del mateix dia – que proposa per regir -lo així com
també l’ informe jurídic que l’ acompanyava.
4.- De conformitat amb el que preveu l’ article 303 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), la
durada d’ aquest contracte s’ estableix en 2 anys a comptar del primer dia natural del mes
següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de
màxim un any cadascun.
5.- El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que preveu l’ article 88 del TRLCSP i l’
article 5 de la Directiva 2014/24/UE, és de 661.157,04 euros i comprèn el valor base d’aquest
contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 2 anys (per un import de 330.578,52 €) i
l’import de la seva possible pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun (per un import
estimat de 330.578,52 €, a raó de 165.289,26 €/any).
6.- El pressupost màxim de licitació és de 400.000,00 € (a raó de 330.578,52 € el valor base del
contracte i 69.421,49 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent).
7.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la tramitació
d’aquest expedient tingui lloc en la propera anualitat, quant a la despesa que se’n pugui derivar
d’ aquest contracte per a l’ exercici 2018 i posteriors que comprengui la seva execució i/o
pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, restarà sotmesa a l’ existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats per atendre
el seu pagament.
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La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
8.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del
que preveu la disposició addicional segona, punt setè del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, havent estat informat
favorablement per la secretària general accidental (Resol. 08/07/2016) i per l’ interventor
municipal en dates 27 de setembre i 13 novembre de 2017, respectivament.
Fonaments jurídics
1. Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició
dels articles 10 i 19.1 a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) i es troba sotmès a regulació
harmonitzada atès que la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública el propassat 18 d’ abril de 2016 sense que s’ hagi transposat dins del
termini establert per l’ ordenament jurídic espanyol, obliga a fer una relectura de l’ esmentat Text
Refós d’ acord amb l’ esmentada normativa comunitària i aquesta darrera parla, entre d’ altres,
de contractes de serveis harmonitzats en superar el seu valor estimat uns determinats llindars
(concretament, 209.000 euros) i no únicament dels que, tenint un valor estimat superior a
aquells llindars, estiguin inclosos dins les categories 1 a 16 de l’annex II del TRLCSP.
D’ acord amb l’ exposat, la publicació d’ aquesta licitació es farà efectiva en el Diari Oficial de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament.
2. En compliment d’ allò establert a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, la qual en no haver estat transposada resulta d’ aplicació respecte dels
procediments de contractació dels poders adjudicadors inclosos en l’ àmbit d’ aplicació de la
Directiva i sempre i quan les disposicions siguin incondicionals, clares i precises, admetent-se
només l’ efecte directe vertical ascendent (això és, les seves previsions poden ser invocades
pels particulars front les autoritats d’ un Estat Membre però no per un Estat contra un particular
ni entre particulars):
- Aquest contracte és de regulació harmonitzada a la vista de l’ article 4 de l’ esmentada
Directiva, d’ acord amb el que s’ ha posat de manifest al fonament precedent.
- Els anuncis de licitació i adjudicació del present contracte hauran de contenir la informació
establerta en l’ Annex V, apartat D de la Directiva, efectuar-se mitjançant els formularis
normalitzats establerts en el Reglament d’ execució i enviar-se obligatòriament a l’ Oficina de
Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics.
- S’ ha justificat en l’ expedient de referència la no divisió de l’ objecte del contracte (veure
informe tècnic de motivació del Servei de Via Pública i Mobilitat).
- Els plecs reguladors d’ aquesta contractació es posaran a disposició dels empresaris com a
regla general de forma electrònica, d’ acord amb l’ article 53.
- S’ estableix la possibilitat de no adjudicar un contracte a l’ oferta econòmicament més
avantatjosa si no compleix les obligacions mediambientals, socials o laborals, d’ acord amb les
previsions de l’ article 56 i de no excloure a un operador econòmic en situació d’ insolvència si
es comprova que està en condicions d’ executar el contracte (veure article 57).
- En el moment de presentació de les ofertes, l’ Ajuntament acceptarà com a prova preliminar el
document europeu únic de contractació (article 59) en substitució de la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs. No obstant això, es podrà sol·licitar l’esmentada
documentació en qualsevol moment i l’ Ajuntament restarà obligat exigir-la a qui en resulti
escollit adjudicatari de cadascun dels lots.
- No s’ han previst en els plecs reguladors d’ aquest contracte supòsits específics constitutius de
modificació contractual. S’ admetrà la modificació del contracte només en els casos
expressament previstos en l’ article 107 del TRLCSP així com també quan es compleixin les tres
condicions a què es refereix l’ article 72, d’ entre les quals hi figura la següent: “per
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circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure”, restant obligada
l’Administració a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea l’ esmentada modificació.
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives
particulars que s’acompanya a aquest informe.
4. Ateses les característiques de la present contractació i que no concorre cap altre motiu per
anar a un altre tipus de procediment, s’ha optat per adjudicar el contracte de referència
mitjançant procediment obert, de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi els
requisits de capacitat i solvència establerts en la clàusula 7 del plec abans esmentat, hi podrà
concórrer presentant-hi una proposició, de conformitat amb l’ article 157 del TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista en el TRLCSP.
6. L’expedient de contractació objecte d’ aquest document s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
7. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per la
sotasignada de la fonamentació d’ aquest document, que es proposa per regir aquest contracte.
El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en
particular, al previst a l’article 115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives
generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública i
a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
8. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que conté
normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars ha estat precedida dels informes favorables de la secretària general
accidental (Resol. 08/07/2016) i de l’ interventor municipal d’acord amb l’ exposat en el darrer
antecedent d’ aquest document.
9. L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local d’ acord amb
el cartipàs municipal vigent.
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 hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
primer tinent d’ alcalde, regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable que inclogui a l’ordre del dia de
la Junta de Govern Local, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 73/OBR- 16/16 corresponent
al contracte de serveis de manteniment dels elements de senyalització – horitzontal i vertical viària del municipi de Badalona per una durada de 2 anys a comptar del primer dia natural del
mes següent a la data de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga per dos períodes de
màxim un any cadascun i amb un pressupost màxim de licitació de 400.000,00 € (a raó de
330.578,52 € el valor base del contracte i 69.421,49 € en concepte d’ IVA al tipus del 21%
vigent).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Havent-se previst que l’ entrada en vigor del contracte que en sorgeixi de la
tramitació d’aquest expedient tingui lloc en la propera anualitat, SOTMETRE la despesa que
se’n pugui derivar d’ aquest contracte/s per a l’ exercici 2018 i posteriors que comprengui la seva
execució i/o pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes, a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures
anualitats per atendre el seu pagament.
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La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució del
contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir-lo.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea,
en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, d’acord
amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Servei de Via Pública i Mobilitat, a la
Tresoreria i a l’ Intervenció municipal.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 88.5 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Junta de Govern Local RESOL d’acord
amb la proposta precedent, i disposa que es comuniqui als Departaments municipals
corresponents per al seu respectiu coneixement i efectes.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i cinquanta minuts, de la qual com
secretari, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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